


(
1
\
/
८
 
[
२
८
 

।
 

|= 
[
२
/
२
 

0८1 184267 

८९९ ४९६ | 1४७८ /\॥1\५[) 







0140185 (11161811. 58181.111 56168, १0. 15, ([11र्ला श 58781 6668, १०. 1. 

07241. 01702 : 

08. €. { दत ̂ प 11/44, 1.4. 70. टा]. 

(८44 0 ८1८ 1201*{111€19८ 2 (७८118114. 





मद्रषुरीयविश्वविद्याख्यसस्छृतग्रन्थावलिः १५. 

कौपीतकगृद्यसुत्राणि 
भवत्रातकृतविवरणयुताने 

संपादकः 

ति, रा, चिन्तामणिः. 

मद्पुरोयविश्वविद्ाख्यः 

१९४४ 

[मुल्यम् रू. ४-८-०. 





76817, 08 00१८8 

7९०८९९०1 ४ र ८ क 13 

716४८५८ अ 1 ४ 8 1 

{1्ठतप्८४्मा अ 8 न स 2111 

1.118.128 ( ६ ४ ०. 3)1 

(1९४ 9 भाल [र कपञ्ाौस्2 ©$ ०8प४४8 10 € 

©0111161118&1 01 1214र ४18 + ८४ 1 

{प्त ५ $ ९8 ४ त 201 

10 ग ईप लन्जाह 70 च्ल ठ । १९ 216 

{70९ ग जटाः लाक््लााह प धा ल्य ४ 233 

तल् ज ©11411008 आ #716 (तप्ाालााफ ध 234 

1८6४4118 आा1 {116 वर्ध्वातक्प्या रक्षा प्लान ]1 क 237 





0 ण्य) 

[ 11६0 प्र८८ पाह श्णपा1€ ०7 ॥176€ 84128 [1 पारलाहशाए 8 काप 
9€1168 111 1] 607461166 12{ ॥118 111 € 6160106 8 ४ 
९४1१६116 60171 पना 10 716 ४16४ ४९९118016 8१५१6 ° १६१10 
11618 (16, 1118 18 ॥€ 118 त्716€ 111&{£ & {€ 06911 0 16 
ट 9पाभुत् [्िलकपा€ 1४8 व्ल कपणाशोाल्व् व 8िक्काताहक ०४ 
811त् {116 {< 9 प§71†9 1 01811€1168 01 {116 {९६९6४ 118९6 06611 ९6070ि86्व् 
01 ‰ र€ा^$ 10118 11171९6, 16 €621816166 ०7 ४ 86081816 86 ०7 16318 
{01 {16 {< &पश71&द] 07द्षा©्) 88 18111161 707) {1086 1611118 10 ५16 

रिद्णपद्र$ ०1४ 188 101 06610 11010 111] ण्लाङ १९९८९ पष) 917त €रला) 
10 {116 {2९६ ० {11686 {० 06112 01811161 09116168 1४1 86] 21816 
8618 01 {6>{8 18 7101 ण्लाःफ़ एाप्ल {10 का. 

(116 17४ 9 प्1& 01 1116 [कण 811118 18 1616 [07686746 फा 
& श्टाफु €लाात116€ द्०्राााला कक एकु 112) 9 16] 280 116 
170 ० एका प्रइा])#8 18 1101 एटा 1४6. [7 16) कषा 11118 
९1101, 2] {16 ४९०11911 10४८11४1 198 0661) 10४५८ 18५ 0. (11616 

18 8 रला 016६1 21 ९०फ्)7लाला81श्€ (०0921४८ पतक 9 116 
(का +€ र 111) {116 8111115 8119 {९२४ ६११९ 10 {11183 €41४01., 
#. 0071]01616 &{पत्ङग र 1176 8प्०}व्ला पपौ वणक {16 [पव्या ग 
1116 0167 ॥€>{8 97 {16 कण द्ा 019161, 11८} र11] नात + 

€0111011. 

पताल 116 18 0) 800 पां ॥16 दण) 61118101. (6 
87111101, 01118€ 1116 (छा) €11181071 07 116 1९ दत्ता 7782) 18 

४९61 161106111 ४० € वन्दलाऽ ° 118 110. {116 11811168 1311 क्रया, 

0€र&1218, 118९२४88 9.1 ^ 01111218 816 एला 00171101 8711018 
1116 17118 0 01९1४08, 0 वद्कक2 18 16 71606 0 {€ दगा 
18101 011 {8 प§{४ 1 {7712109 27 [€ 0610116 10 ० 11126 19170०6 
1378171 8पद्पुश्ना 71 8. शद्फडा. 1 18 [ङ (191 131५९8४६ 
क110 ९०ाा€711९त् 0 +© वृ भपप ङ्ग 2 उदपा ए त्2 18 7वनाप्तठ्म् करीष 
1118 811 2%8.11818.) {116 कण{707 9 {16 (० फपाक€0 क्फ 110 [01686716 
810 10011. 718 फ़ 118९९ 80106 8014 9 एलका कापी, (तक्ष 2 र 110 198 
60016116 070 € [इ क्ह्ाभ्पया लापा&8) &7तु 09$ु 09४९ 

06००6 ४० ध16 886 610. ३ प्र ४018 8प्186 ॥066 110४ ना]? 

[५] 



९00) 

8 1 क्षा क 111 १6लाव11ह ४6 १४४6 9 च (नण, 
९6788 1167 शा ४16 6070171611181168 011 # 6416 {९2{8 276 [ए प्०1896 
8110. & 10867 € 2711&0107 18 पतला €0) फ6 षष 06 10 ४ 
0081४00. 10 11९6 21 11076 86९पा 6 6078१018. 

1 (16 [0त्ठतपलमा #लः€ 18 २ त6ौभ्नाल्त् कात् ध1शङ ४९४] इ्पतष 
० 06 ष्ठ 1 (गाषाा80ा) कध धा€ $द्रपाद्वक2119, 162६. 1166 
8176 8180 ९8.108 8परु)]1€0 लाक फ़ 11678 ४११६१ (0 {76 €त1#101. 1४ 18 
009९ #18{ 8] 8पटो) 7816181 11] ०८ ०1 ९०781त€78716 ल्) 17 प्रशा 

1116 €011011 &त 77 पात€ा81&त111 € †लड† 11 9 (60001 011र6 सथ. 

{11116 11€6त € 88४1 &70प्१ € प8्टपि1688 07 {16 शुर 10 

8प्रत 10 16. 60111107 ०1 [166 [0 कालल 1718. 16 ज 
{62४8 १६४] फ्1॥1 {16 १०९6811९ 17व्वृइ ° € 0118, 98 18111 

70) 6 88018९८8 त तालाः स्पा पण् व९एलएत्त् ता 
116 शका इत४8. ताछ फ 9 ९0708तनद्ा]ल कणठपा६ ण 
01110171014ए 17) 1116 4076816 116 9 ध्ो€ प्राावैणह, ¶्ला6 816 60118- 

१678116 र0118.11018 2180 17) १९९18, 9114 & {11010 पषटी ${प्तङ 9 "16 
07068116 1{पश्ाइ 9 11716 ४९10 प्8 8610018 श1]] 1८१९९] रष्प्४7]€ 
10071180 16214172 16 800 116 ग {€ [1व8 आ {11086 

8161611 १४8. {116 61816166 ग ॥1€ रश्10त§ (णाल {87168 0 
11686 {९२६8 81168 ०४67 प्ाक्माङ 6ला{पा168 %1त 1116 €21816116८ 
71811 {12618 {68117 0 1116 ॥ाप्६18 १९३९1१०९ 77 श्ल] {€ {8 810 

{781 16 1611810 पड 108 प्रजा8 (€0ााप्रा ९ प्रोत पट्ट) 2068 पका 0 176त् 
911 {01716 & 11४19 ०१८6 [1 {16 1186 ग 6 प्रापवणड न०पष्टी 
8प्९]) 10118 61048 9 (€. 1118 (0 णगा#§ 10 6 
211010688 0 {€ 80619] 0पत8४1018 9 {16 प्रापतपह कात 101 10 1116 
814811811011 771 {176 11 97 #€ प्राावप 80द्वलाकु, 48 शत) € शपतक 
0 ४16 {€ #8 188 &71 1111€1681 प्र 11161 118186671048 {16 [प1€ ४८६१९०1९ 

1014116 &11त् 16607068 & 1181167 ०7 01861169} 11116168 8180. 

प) रला ९१९०६ 7168४8प्ा€ [ 17700९6 प18 116 फ 80011107 (0 
116 11611 1146 8प7€ ग "€ प्ा7तप्ह 0681170 ० पाला ॥ल7द्ा0पह 116) 
{01 ४6 60814 6181071 ° 86110188. 

1४77 05 0140548, / 0. रएप्ति^ प्र 7८44, 

। 2 2०४९१10८" 1945. 

>. 



० 7 ^ ¢ 

1९ [07686107 €त्7्ठा ° € (पाध उर ४४8 का) 

116 00771064 0 13195211 18 0४86 010 ४116 गामकाण् 

10 21018611]0४8 :-- 

9:23. 

1. 4.1. (९० € इित्त्ा६इ 1) 0191108 ©1878९1€ा5, एलाह 

1118 0 {76 ^ कक 11018४ङ, 0, 40-4 -17. 

2. ^, ^#1017€1" ९० 16 (ट 1 ककुद क्का 6]1418616€ा6) 

एलन ४५ ४16 4 तष9 1078, 0. 40-10-11. 

8. 10. 4.11 17€6फरगु€+€ 6०] 9 ४16 {6६ दाता का 1116 धप्प्त 

^ 011४ द $ 8) 111 14111118. 611819.61€78, 06101111 0 {116 # 1118} ९01166८ 

011 ०1 {{1€ [0ङ्] ^+ 8186 §0ललक ° ७168 37107) 211 1761216) 

०. 11811 78. ब 116€ कपल ०पद्0६ ४५ 06 ८८६ १६81६ १९६्त् 

28 \#, &11त 1101 28 10. 8 1288 06€1 ०0116. 

4. ¶. ^ ९070]016६6 7078९] ग (16 वटस्य 10 6572091 

©11818.61618, 06101110 ६0 € ¶{&11}076 18191 भू 2 9610}1"8 6 812.8 ९8४1 

0181181 2९1४५९ [707 ध्व, (9110176) क0. 13.14. 724. 

9. 1. ^ [26९11 ६2180110 9 2 [0810 1681 1116011]0161€६ 

९०0» 09100818 {0 € 078९6 ° ४७6 (प1०7 07 {76 एप्ाठकपमप 

2 3 क्ष7शा( 9 कापरट1008) (1९910. 

0110014 र 

1. 4. 37८0६ ग {6 (०णणलााकक्षष्ङ 11 00 16६ 

01918. 81971 ©118.7861618) 06100610 ६0 ५06 4 तक ध [101 ङ) 11841188. 

2. 1, &760पछ्र€ 80 लबा आ्ाप्ष्टात0 1 #भध्कशन्म) 

९11871901679) 0610010 ४० ४6 एर प्ण० परकश [णक ङ, [.91016, 

(| 



2807468 

११16 {87016 € ग ४16 ९०फणालाश्ाफ 16४08 116 8188 17 
पा] त 10811 [01४९९68 &11त 1 1४8 6187916 € $€ 6871011 2 8010€ 

00प0पि] {00108 17 116 ५९२४. 

1. (. इ प्ण एध], 6६१९7 त पत९९६त 9 6 [0 न6ु) 911706४, 

111 1118 प8पक्] 11041688 €18116त ९ 10 &6† %† € रष 

11811780110४8 १९8९710९ ०००९९. प्€ €16व 8९८४ लुपि 
8१४६ ९810118 पप्ा1118 116 1110190 ग 116 फणा 21,त पा 8176616 
॥18118 216 तप ॥0 710. 28111 उपा शङ 89571; 9, [0767 

81710611 ०7 {16 06) क&11611४ 18४8 [1६९९ 116 पा1त€ा 01 शता 
0 [171 07 [पाद] 1684118 धा10 पषा "6 01008. 1 ॥लातहा ङ 
06871161 878 ॥0 176 भप 0ष्॥68 जा #€ रक्वा0वह [1811{प10118 

111६४ 1\8९€ 1106 106 ए 1614118 पला 18611708. 

१. (पिव ^ कप. 

[ ४ ] 



8, 91910 19/94 9 19) 

जे $ 9 क 4 ययय 

॥ 

(1111 एद्८्लाङ्ग जाड ४० ९9109 9112 6२18 0610112 10 र 
९० क©ा© जाला पाठा, पाका ज र्ध्व ङ819 क98 116 
1108६ फक106 8]0168त 9.7 £&€71618115 ०१०१९ ४ $ #16 ग]0क€18 ° ध1€ 
९2 ४६१8. [7 एलका [08118 ०7 [पत्718) ए ष्{6लपुश्ुङ्ग 71 68167) 811 
06114191 [7418 ४16 [दरशल हद्मताह ०7 (ष्ठ १८५०. 18 819 
8110 1116 {0110 छ€18 ०7 11194 ईत] 11४४८ ४१०}1€6व {16 91] 28 प8.8 
०1 {1716 82111189 8.1125. १० 0161 1९17025 ॥18 86९6118 {0 18.५९ €€ा) 

7 (णाता छा तश्र प8९. ^ लग क ९ 1७ ००116 8द्ाण९फ२ उदा ४ 
8661708 †0 118९6 1€611 {1011 एप{† (11€ गा०र्€18 लपालयाः 9 16 
88118, {0 11160 11 0610708 €4---7101 (€ शडा8+ला66 ग ङ [९80४ 

{6 00108 ॥0 पला 188 6016 ॥0 छता 101७८. = वृ]16 इद्र 
8118 8.8 2180 16116४९ 10 € वतवलाप्द्म् स्पा पाल [स ् पााभा ४. 
(1118 0611 8९678 10 [18४6 ©0016 7) 81 2 रलो लका 8126 11 11 
1118101 0 [4प71९व्] ४९२१8. 207 81] ])1४९16४1 प) 0०8689 011] ४फ0 

९०10४ 1685 फ €6 92112016; 9 11117 कऽ 10611९९ 0 6218४, एप 

१६१४९118 श €16 1101 1011. 116 +€ 70 [11116 090]0€ा18 10 6 
11110. 

1\ 18 हिलाल] 8इप€त 1091 €र्लाफ ४९16 हा. 1४8 & 0४ 1४8 

01) 8९6६ 07 67812, [0181119 &11त तिका 9 81188 ; 21) 1121 116 

{0110618 0 1176 0116 पाक्ष इव्72 10110 फ (€ एप168 1६1व ५०7 11 

1116 1618 2880018.1९व 1६1 ॥11€17 62118, 2 0110 काष्ट ४1118, 016 38 

[लङ्ग ० [0०8॥प]&४€ ४16 68181616 9 88 क्षा 1९810५88 88 

11616 91© ६1.188. फ 10 7्ट्ुश्त् ० ४6 ष्ट ४५९१०) "€ नानलकणण्ट 

09.01 81128 1996 6 लाप्7816तै 7 ("16 (का धप९र क ता -- 

1. 8द्न०]४ 81 
2. 13281९19 इद्वा] 

8. & € ९९18 ए 8.18 द्वात 

4, अद्र 89 81115 216 

6. न्त्म 8212 

[ अः | 



19 175070ए6ाषठत 

1४611 01 #17686 18 80१1९106 शत 6 18.९९ 8 101६] ° 27 
8188. 1111686 28171 86601010 0 ४16 (प्र प 816 :- 

1, ०2४18 18. {8106४ 

2. ७081४९४ 16. 1329111४ 
8. द्मा 14. 7170४ 

4. ४2188 18. ({११द्मभा४ 

४. इष = 19. ६8६४0818]}5४ 
6. 18110118 20. 8४] ४ 
१. 4 &111112111878 21. 13841811 

8. {9186219 ४. 00 
9. यद्ाति्ध्ण0$४ 23. 00 

10. ‰&९ ०182118 24. ^1181.6 8 
11. शद्रा ४४ 28. ४ 28181118 
19. ९६181181] 26. 9719018. 

18. 12138 प718 1 ९7. 88111919 

14. रद्रा 

पिणक 11018 लापा61810ाा 11 {16 (8 ङ्प] 6011168 1716 
0017161 श्री पा€ शाह 1018881 9 ए त्कोोषवा 1616 11 15 8 ध्वरति 

पकविदहातिधा बाहुच्यम् । ^ 28112 {16 [रद्रा 8, 7 दा) लमल 

९011 प]0{ [8४88826 16618 {0 ¢ € 018161९8 07 +16 {‰& ‰९१० 87 
४९१९] ़ 1968 प) & ५08] गा (कला 0९6. 11 18 विलप + पणत् 
0४ 11616 {16 एप 1168 एप प्च 18 001 0 [01704 91 ]0168ला1#. 

116 वप९€8{101॥ 19191] 911868--18 †11616 %प्$ 6९1061९6 ण 

80 187 $़ [९81]09 ऽप 1198 1195118 6228160 &१ 87 1176, ९ण्टा) #॥0पह् 

1, ४०1 [, } 9. 61100718 121, 

2, 116 7098886 111 (116 [01९ ६१९89, 1. 64५2. 16848 98 {01108 :-- 

रक्षा खो$ऽसिन् स हमान् वेदान् वाचयति । ब्रह्मा देवानां परमतापसः। इन्द्रस्य 

कौरिकस्य बेदार्थान् बाचयति स । इण््रः कोरिकोऽरणेमीगोतमौ वेदान् वाचयति । श्ेत- 
केतुः शुकं पण्डितं वेदान् वाचयति । शुकः पण्डितः चवुधां वेदान् बिमजति स । तद्यथा- 
पुष्पो बह चानां पक्तिच्छम्दो गानाम् । एकविंशति अध्वर्यवः । अध्वयणां क्रतवः । क्रतूनामथ- 
वणिकानां बहचानां चेति ब्राह्मणाः स्वे ते बहचाः पुष्प एको भूत्वा िंशतिषा भिन्नः 

तद्या शुक्काः वस्कल। माण्डभ्या इति । तत्र दच्च शङ्का भष्टो वल्कला! सत माण्डभ्या इति । 
भयं ब्राह्मण बहचानां शाला पुष्प एको भूवा पञ्चर्विद्यविधा मिनः॥ 

( रर 



िग.00एल0न 

116 18 101 06 ९०118016 &† 0168611? ^ ६ ५16 [01686101 81४४6 9 
07 1६10र16त&6€ ग &06ाना+ 11101169] 1९18) चाल ०णफु 9108 @ा 18 
11187 © 00 1101 1&€ 61061166 2 80 शा †6{8 1125108 6218166, 
118 18 शपा0गप््ते क जहार क विदुष [1 [18 ८ठपाालाणाप 
01 †116 4.5९1.819 नि 90118 फ 11616 116 89$8 शशाक बाष्क्- 

लस्य च भआक्ञायद्कयस्य एनदाश्वलायनसूत्रं नाम प्रयोगशाखछम्. 1 गाला ०18) 
1116 &&षव]्र 218, त 016 प्र6 पाक्ाप्ण् {0 ४16 {011० सल 
0६ {९ इद्रापस्न४ छात 1281819 द्रा ह्5 ० {० 2 ५९५१४. अप्पा 

01111" 1181118 क्र पा8† [४९ [ति116{1011८व 10 ¶॥आ€ 1{न]० काइ ०7 016 07 

11010 01 {16 पल्ला द्व 118. = 11 11४ 06 ४१4६ [161८ #101 लाय 

{1९ इर्भूदरक्28 70 06 उिद्नाोद्धक 21198 [४८ 9 [77 9 इत् 
{67 एषा. 1४ पष्क 06 ९6011] 66ापा€त पादं 16 &086ा6€ 0 1116 
0191108 86007 18 व्ह 10 (€ ८ पा वष्र ४५०४८ #1€ 

1 शा718 प्ा९ह 1 ततक्ष एङ 111€ 8171018 110 €0णा])08€त 16 
1९ 1]0)88 01 ग71€ा 8 ध्त118 01 ॥11€ {९ ४९४ कात् पलक 7 पपा पाद्व 

197९ 2०])†९व प्र16 सभा 211 ©$ पाइ ० †11८86 87 ०्रालह, 

116 &&रभद्वर ४11४) {116 द्वाद ०४ 210 {116 [९8प1४६ ३ ४16 
116 0111$ 8188 }€10112111& {० {116 £ ५९१२, 110४ 8.श्ण]87]€. 

11686, 1116 {0161 {0 [1६४९८ 0661) ६९३1५716 [7 [11117 107 > [018- 

{1716 710, 5४18) € 816 101 फ ६४तृ पाप) 18 1116 

ण) ० उदपा 911 1184 16 18 € कपनाः 9 116 गुाग्कर् 

क 0ार५--1116 सपव, 88 ता [कलुष 201 दय; १८ उदक 

प्त#88 1) एणाः धता कद्र98; सात 6 (एपष्ी कथक ष. 1116 

01.81 811 {1716 8€९011त 91€ ९1] {11011 ; तत 1116 पात् 18 वला 

76 फा] #€ एप्त म कल र्ठ क्थपुकषाप्य३ पा 6 4 पादक 

&.111ए 812. [1 सऽ 881त् 2 (16 ०पइला पीय 11८ 13द्व8]9188 धात् 
{116 8्]र५]88 ६०]016त् € इछा 2 हार, 600])08९्त् छ 

& 61208. 13 पौ 9101 प्ि6 प्ाथ्]0 8111188 ०7 ४6 (ए ए५१४ भ 
00१ २ इद्त) 0 & र्ध 8118 2180 ४1 14 18 704 [पाक ष्6 # 
11€ {0110 शल€ा8 ०{ ॥1६॥ इद्वा 100 810प्रात 9९९ 18 {01 पाला 
&ए:१8.166 †1€ 81788 07 ‰ रह ०१४. 

ग१16 ईिद्मपदक ४४ 18 1116 पल 780 इद्वातादर 9 116 [दिष्ट ए०त४ 
{1189४ 7166 € ९©078104€76त 616 ; 106 ९२9719५ 18 का 

1, 40805868) 6त६्तण, , 1. 

[ डर | 



{पि770700लाठकि 

#118 01811611, 80४1 € रद्वा धा9 80 {06 1१०8 19९6 &0॥ 

णलः 0 86† ० प्र6 द्वा 081128) 4121} 8 88) 1४१४. 81.88 &71त 

0118 श {188, {11686 {6४8 07 1116 द्रा ४६1४8 1४९6 21] 10९60 

एप?118116त् एप 1086 ९०17 10 "16 [कपा & प €16 101 ९6 

[छक 600षड्ठा धरा पएट्ल्लाककृ. 16 पक्189त {0111011 9 #116 
4191] ए 8]8 9 € (ए ्पषाभा8 91016 1४8 0९) [पणा प्रा] ०८ क, 
811त् €श्€ा1 ध18{ 198 7101† २,४२.९१६ {16 26111101 1† त6हला"ए्€३, 71 

९0170 ]0811807 श1111 1116 तोद शा9.1 116 16218 06101111 + #16 

(व्पश्रौष्६ 07116] 16 एष्ला कष्य प्रु) 0 पतद् कात 116 
(011४ 18 10 [प 1816प, 11९ 78718, छात ४16 एषा ००8 फा 

06 एपणाश्1€व 7) १प€ €०प86. 

13९6076 418€पहश1@ 16 १४४९ &11ति कपकपतशा0 ० {11८86 8 त (४8) 
४ 01 778 106 88४10 141) 16 शवत 10 116 [प्र ९६] 11811 प६]8 01 

80116 01 1116 1011107 &€क्वा1188 0 1116 {@ # ८४. ^ 818, ९9{]€व् 116 
९९85878 8112 1188 10661 11611{10116त ६00९6 88 0116 07 116 

४९608 &व्188. 91 23878 पा" व्ााणद्् 188 10116८2 ४ पावा पर€ा]01 
0 8 {812६918 ©$ ४. 116 प शाप्§८ा1]01 ९९पात् 7104 6 ९018प]16व् 
81 {1€7€{07€ [ 81 710 77 9 08107 ४0 8 911 {11110 8100 118 

60116118. {7 २ €011]€लप€ प्ट 0८ 11४28106, फल 1089 8५४ ५४4 
1116 (8125812, (दृ ४ 10166 $ प्17४ 1.9] [0700901 ०८)०18 10 
1116 {0110 €8 01 {176 24125818 && 1118 1 {16€ र # €. 

{08179 18 {116 कणा€ ग श्छ ईदा कात ९ 18१९ 

161€161068 10 & 281111172.1188ङ9 3117ा7118112. 2811101 071४ ४11 ४ 
भा. दरा, 71) 118 ९0067118 011 116 31811089 81188 
1678 10 &1त €1168 {071 {06 एषह [कद्र ४1४. (116 881181४1 
धाक 9 @णुण्दा8 0168 16 एन्ष्ा (लफ्ाङ9. {16 

0118212, 16 911116871त111एह 1 € 0118 6116 8प्1९8 9 
ए6171-7108{ 10100801 "16 [18118 8188. 11 18 धापञ नुल्णय 

॥1181 {118 8818 98 प +€ ]0"686711160. 

(116 78116 01 वद्ध ्क्षवुङ् ४ 18 एप्त 98 016 0 ५6 1881 
18.188 07 & 8681118 07 +€ ‰& #९09 210 6 118९6 17€{61611668 10 

1, 866 {06 ®९त1४०"8 1081067 0168616 ६० ४€ 12 8688100 ०9 ५५6 41] 1४418 

0९161181 ©006606, 8९128168. 

2, 09810०6 0 6 1088, 10 06 06४४9 20९10668, ०. 2868. 

[ उशा ] 



8.8 ‰:.,4/ 10/19/9181, | 

0700 णार, ६6 क्षास ण वद्वा 171 01081141४8 01 
0 भाागई82. पाफलत्रला #6 कपणाः ०6 00 दाछप॑8 काति 
गए 8,) 6 08911101 89. 97 01686114. 

116 उङ8 ० #€ इद्तपादरक 228 फ88 00170०86 ए 8 पङ भ 09 
&11त †112 9 {16 द भाहाौधर४, ए उदा भरफ४, 018 ४8 9]16४त्पृ 
11806 ©16 11) 8 2961 ]प0118शाल€त् 10 1116 10८66108 21 
{181886110118 01 1116 1 01161181 ९०766166, [1 1रुक्ाततप10; ४1 

116 87 प 6118 1166व 1101 € 1€]€8{6व 1€16. 8668 प8९ 81089 

88 1116 27111101, 17€ (लग ्४ €8706 {0 € ब्वत्त 8€ा' [1700 8180 
810 {19{ &70०0९् 16 ०४6९९ 1806 0 ध्18 लङ४. [1 पण्ड् 

06 0६९ 1181 37111028 18 80116 {171९8 ]01010प्ा)९€त् 80 काल) 

2180 98 ईद्रणणध्फफ, 0लाः 8]0€111108 0 1118 ०16 916 
इद्वा ४, उवाद फ, सद्प्ाष्द्रई8, सद्रारक8, 610. 116 
019.1121011@18.12. 11181 €8 द्रा 0्फ2, ४ 11211९6 01 ४16 [ई पाप €0पा॥फ* 

प्र 111 16081 10 "6 १६८ ०7 {1118 (लग ष 2) 1 18 104 {00881016 0 

88 कर 11111 71016 त6011116 का क])8{६ ९0पात ४6 इकति ग 0ताला 
01112 80188. 116 0पृङ़ पा) #189 ९० पात् 06 881 100 
1 €81181107 18 178 {176 (लार 18 [कला नाक्या {6 कपा. 6 

त ‰ 71प्ा)}0€ा' 0 ९671868 61011118 10 #16€ 6116 क़ 1176 शक्ान्ाल 
2 1176 ©्ा$्४. 76 नारष्णाष लहक्ठाा8 708 06 1661160 0 
1111 ९९.18४ :- 

क्षेत्रं हिरण्य गां वासच्डश्रो पानहमन्ततः। 
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घा प्रयो देवरथमेवैनं तस्लमारोपयन्ति स पतेन देवरथेन खं लोकमेति सहतां 
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ना, र 11, साा-- 

ना, र 1, आ 

ना, शा 1४, र 

17, शा 1४, रा 

1, ॐ ज) रा 21 शा 

7, ॐ 1, उरू पणा 

ना, आ 1४, उ11 971त 

नि, आ (11116 

111, 111 1४, उ111 21 आर 

1, उर 1४, {1 

7, उर 11, उ--शर 

। 8) (01116 

1, 1 ५, उण 

[ज्, 111 1४) उशा 

[ज र [्, उश1ा-- पार् 

भ, 1-9111 सवापाद्क 21० सवपा प, आ, अर 
2110 31 

0010116 ॥॥ 

()101#{64 | 

त00एलण0त 

पट 10४ 10 10666 ४0 11011९6 प वलक्ष धाह चल््पक्न 

8.01711#168 27 010616106६8 06४ ९611 {116 ९9 $ व्र& लका 2 खात ॥116 

रिदा 919 0712 :-- 

18198 1; 11 9त 1 3. 316 07016 1 ह, 06 216 :- 

अथातः पाकयल्ान् म्याख्यास्यामः। अभिसमावस्थ्यमानो यत्रान्यं समिभ- 
जम्यादभ्यासमन्निमिन्णीत । वेषां वा। दायाथकाक पके। प्रेते षा ूदवतो खं 
क्यायान् । वैशास्याममावास्यायामन्वस्यां वा । कामतो नक्षत्र एके । पुरुपद्युबिद- 
कुरार्वरोषवहुयाजिनामन्वतमस्मादननिमिन्धीत । साब्॑रातरोके । सायमाहुतिं 
स्कारोऽभ्वयुंप्रलब शटयाचायोः । प्रातः पूर्णाहति चहवद्धेष्णर्व्ा तुष्णीं वा । 

| उॐ11 | 



प0एएत्णठ 

तश प्रादुष्करणदवनकारावच्रिहोत्रेण व्वाख्वातौ । यद्नोपवीतील्यादि च संभवत्सं 
कटपेकत्वात् । तदध्याइः- 

पाकसखा दविस्सखाः; सामसखास्वथापराः। 

पकर्विश्ातिरिष्येता यक्ञसंख्याः प्रकीर्तिताः ॥ 

0291102 11 

कमो पवर्गे ब्राह्मणभोजनम् । वाग्रपवयःश्ुतश्षीरवृत्तानि गुणाः । शृतं तु 
क्षर्षानष्येति । न श्रुतमतीयात् । 

अधिदेवमथाध्यात्ममयि यज्ञमिति त्रयम् । 

मन्बेषु ब्राह्मणे चेच श्रुतमिवयभिधीयते ॥ 

क्रियावन्तमधीयानं श्रुतवुद्धं तपखिनम् । 

भोजयेत्तं सङदयस्तु न त भूवः क्षुद् दयुते ॥ 

य तितपेयिषेस्कांचिद् देवतां सर्वैकर्मसु । 

तस्या इदिदय मनसा ददयादेवंविधाय वै ॥ 

नैनविधे हविरन्यस्तं न गच्छेद् देवतां क्वचित् । 

निधिरेष मयुष्याणां देवानां पात्रमुच्यते ॥ 

{18४48 171 

भथ दृर्पूर्णमासा उपोष्य । प्रावयैत्रेतन्महाचृक्षा्राणि सूयं भातपति सख 

होमकाटः खस्त्ययनतमः स्बीसामाृतामन्यत्र निदेशात् । समनाः शुचिः शुचौ 

घङूथ्यदेशे पृणेविघने चरुं अपयिस्वा दशोपूणेमासदेवताभ्यो यथाविभागं श्याली- 

पाकथ्य जुहोति । श्यालीपाकेषु च ग्रहणासादेनप्रोक्षणानि मन्त्रदेषताभ्यः । भव- 

दानधमीश्च । पूवे तु दश्पुणमासाभ्यामन्बारम्मणीयदेवताभ्यो जुहुयात् । भा 

पौर्णमासादशोख्यानतीतः कार आ दशत्पीणेमासश्य । भ्रातराइति चैके सायमाइ- 
हिकालेऽल्ययान् मन्यन्त । नियतस्स्वेव कालो ऽन्रिदोे प्रायश्िदहोनाद्धन्नकारुस्य । 

निश्याहश्यानीप्दियवतण्डुरानामन्यतमद्धविः कुर्थात । अभावे ऽम्बद्प्रतिषिद्धम् । 

तण्डुषठां अत्पक्षार्यैके । इतरेषामस्षस्कारः। सायमभ्रये प्रातः सूर्याय । प्रजापतके 
आानूमबोस्तुष्णीम् । प्राक् प्रागाहतेः समिभमेके । बथोकत पयुक्षणम् ॥ 

[ उः) ] 



1तिण70एएल0कति 

:९ 1, 11} {। 

ए. 1, 1, 1 
2, 4. इति वर्गद्वयं महि धो महता- 

मिति 
8, 2. इष्येका 

9, 3. “येनेदम्' इति सुक्तम् 

4. ऋचः | 

चत्वारः; ९४९ 

, दालखाः ८ 239 

६, 2. उप...थाय 

3. ज्ञाजा 

1, 1 

१, 3. षरिते 

आवहमानाः 

7, 3-8, 2. इमाममुष्मा इस्थगोत्रा- 
येति 

8, 2. करुहिरण्य 
8. भभि..-ज्जसा 

4. उत्थाय. .बायंः 

5. निवि...व्वयि 

6. बर्थेदयं 

दमो ४0858०४ 

1, 1. 

118 18 010111६4. 

९८८ २९९१ :-“"यत इन्द भयामहे"? 

द्येका “मध खक्नस्यः' शस्येका “्योमे 
राजन्" ' इष्येका 

{118 18 01166. 

118 18 0111166. 

{118 18 6 0९11118 

12008 $, 

श्ारखायाम् (11118 18 1116 16811 

111 016 01 †}€ 11088. 91 ‰. 

उपलि उद्धतावोक्षितेऽश्चि प्रणीय 

या । 1118 18 € 1€24102 1 

0116 07 {116€ 11188. 91 ‰. 

1, र]. 

अदिते. 

११ 2€7 †1718--गोत्रनामान्यचु- 

कीर्तयन्तः 
(1118 18 0101060. 

फटयवहिरष्य 

अनमिशास्यमिशस्तिपा भनमिकशस्तेऽ- 

न्वमञ्लसा | 
018 18 0101ध6त 1616 पर 

४११९१ 1४161", #{€7 हति 1 ६९ 

162 1116. 

करोति प्रजां त्ववि, 

वचं 

[ अक ) 



<> <© © र्ठ 

11, 
11, 
12, 

|-९ 111.111:1 {1 1. 

6. 
2, 1 7 

5. तामभ्युश्य 

. दधामि 

. अथ परिस्तरणम् 

. वृश्िणेन .. न्वाख्य 

, अथ 

"+ ॐ => 

१.० 

18, 2-4. सकृत्... .तिषु वा 

14, 2-15, 2. वेष्णष्यो ..-भ्रन्थिम् 
16; 

५ [, 1 

6. उदपात्र वा 

दत्युक्तरनः 

7. प्रणीताः 

1. प्रमाय 

2-9. आस्य. ..निरूश 

{27807000 

ऽद्धा द्र ०४ 

018 18 011#16त्. 

1, रा 

ता अभ्युक्ष्य {1118 18 {7€ १९४0110 

71) 076 9 {16 088. 07 [९., 

प्रणयामि 

प्ल€ ए्ट्ा18 [९18२ 11). 

1118 18 01111166. 

भथ पश्चात्) मथ 128 18 (€ 

16841118 111 0116 07 {16 088. 011९. 

(11118 18 01011160. 

(11616 18 10 € {18४1१ 

1616. 

{118 18 01011160. 

इति सुमनोभिरलकृष्योच्चरतः 
6११ 2.€1" 1115 :- प्रणीय कोषः 

प्रणयति" इति । सष्येन कुशानादाय 

दक्षिणेनापनोति । दक्षिण जान्वाख्य । सथ्यं 

पिभ्ये । नाञ्याहृतिषु निधये परिस्तरणम् 

निह्याइतिषु चेति माण्डूकेयः ॥ 11118 
18 11९6 811$ {116 88716 २.8 {1€ ४8. 

8३९९8 01111116 1"€र10ण]$. 8९९ 

11, 4 20 15, 3-4 111 ‰९. 

मापयित्वा 
(1118 18 011111€त. 

"वेप्णभ्यो' दत्यभ्युक्ष्य कुशतरणाभ्यां 
प्रद्क्छिणमान्न चरिः पथक्ष्व “महीनां पयोऽ. 

सि" श्याज्यश्पारीमादाय ॥ (01 € 

11118 {1 +€ [01107 01116 

9.00 ९९. 

[ म्र | 



16) 
16, 

{27707000 

1. क्का 

4 जिर .. .ल्वस्य 

2. अङ्गारान्. ..प्रहीकृद्य 

2. प्रह्यस्य 

3. त्रिरेत्पुनाति 

17, 2-3. प्रोक्षणीः. -.आपः 

4. सच $ 

1 र 

18, 8-25, 2. दक्षिणेन... ..-आहूती- 

हत्वा 

दाहक ४४ 

1118 18 0711116. 

उद्गग्रे पचिभ्रे धारयश्ङ्ष्ठाभ्यां 

खोपकनिठिकाम्यां लोमयतः प्रतिगृश्यो- 
ध्वोम्रे प्रहे कृत्वा 

प्रत्यस्यति 11118 18 € 16६४4178 

1 011€ ५1 {16 17188. 07 ९. 

{1118 18 0101166. 

}118 18 01111{6त. 

सवः {1676 06718 14112.14४. 1२ 

1, 12 

स्येन कृरठानादाय बृक्चिणेन मूले 

स्रवम् “"विष्णोहेस्तो ऽसि” इति सरवेणा- 

ज्याहूतीञ्चेहोति । उत्तरपश्चाधदस्नेरार - 

भ्याविचर्ड्कन्ञं दक्षिणतो जुहोति “^त्वमग्न 

प्रमतिः” इति । दक्िणपश्चाधदिन्नेरार- 

भ्याविचिद्न्नमुत्तरतो जहोनि “यस्येमे 
हिमवन्तः'' इति । भास्रेयमुच्तरमाज्यभागं 

सोम्यं दक्षिणम् । मध्येऽन्या आहुतयः । 
“'अ्भिज्ञनिता स मेऽमूं जायां ददातु 

साहा । समो जनिमान्त्समामुया जनि- 

मन्ते करोतु खाहा । पूषा शातिमान्त्सछ- 

मामुष्ये पित्रा मात्रा च्रावुभिश्लोतिमन्तं 
करातु खाषहा"' इति । नाज्याहूनिषु निल्या- 

वाज्यभागौ खिष्टृश्च । निष्याहुतिषु 
चति माण्डूकेयः । महाव्याहतिसवग्रा- 
यञ्िन्लप्राज्ञापल्यान्तरमेतदावापश्यानम् । 

भाउये हविषि [1 71४ 06 8661 {1181 

86९61.8] {0888868 01 {९ . 916 07011 

160 11616 811 ® {6 {19.118} ०8९५. 
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1771 .070ए लतति 

९, [.., ६४ प६४४।६४ 

28, 4. मध्यमं 

25, 5. इति 

५-8. अनु प्रय .. ब्रह्मणः ॥ 

1, ४1 

27, 2-::. मना. -द्ुद्धेन 

27, : %8, 2. यदि .  पूर्ध्यण 

1, गा 

. वहिष्यन्ति 
४५ क . सर्वसुरभिमिभरः 

30, 2. वासः परिधाप्य 

प्रदक्षिणमरभ्चि पर्याणीय 

3. आघारौ ..हत्वा 

९9, 
आ = 

<. | कक च 

4. प्रद्यानीरेति 

31, 3. पुभ्यः 

ततः 

1, शा 

82, 3-५. युकं ..द्चे 
7. वमिह 

88, 4-84, 2. गतेषु. क्वः 

84, 2-35; 4. न त्वेव .. इत्वा 

85, + इस्वा.--तुधीं 

द्रप 

मभ्यं 1118 18 0116 01 ४1€ 1686. 

118 10 8 7088. 07 ‰९. 

इति तिखरः 
अनास्नातमन्त्राखादिष्देवताख्चु “भसु 

ष्ये खाहा, अमुष्ये खहा" इति जुहु- 
यात्खाहाकारेण शुद्धेन ॥ 11118 ०५८78 

11 % 1101076 00 01 ]. 2/9 

1. 91 39 च्ल [1४५९ द्व, जप ४8 

11. 1141108. 13 €1108 1616. 

1, उ 

11118 15 071116त 61९. 8€€ 

10176 200५6. 

118 18 0101४166. 

1, आ 

वक्ष्यन्ति 
स्वौँषधफटोसमेः सुरमिमिधैः 
वा घासः परिधाय 
{118 18 01164. 

अन्वारुधायां महाव्याईतिमिहत्वा- 
ज्याइतीजहोति 

प्रस्यानीकायेति 

पुः 
अतः 

1, 211 

11118 18 071४1९64. 

त्वाभि 

गां ते माधुपरक्षिक्यो 
पश्चादप्नेः कन्यामुपषेदय 
तिलो जुहोति समस्तामिः बतु्थीम् 
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88, 5. 
86, 

(क © 

> (द 

87, 

= ‰ & ७ ® 

न 

1 ¶10णठ0कि 

९४ प४्४ 

प्व तु 

खड यात् 

पह . स्थाप्य 

. उन्तानेन 

साङ्गघ्ठ 

, जपति 

, सामाहम्रक्श्वं ताव 

. नामस्य 
७ र 9 

खेष्येक 

दक्षिणत पकषां 

श््युकस्धा 

भस्याः 

विश्वा इति 

अस्याः 

घारणे 

, ज्ञु 

ज्जुशोति 
, कमणादेव 

, प्रजावते ..श्तिषा 

" उदः 
, मायो 

, परजाभ्यः 

4. 

89, 5. 
विष्णु...जति 
मूभ्भ्येवसिख्य 

दरद 8118 

1018 18 07111४६. 

प्€1€ €&108 {४009 11. 

(118 18 01116 एप ४6 ]४8- 

8२४८ सराज्ञी .. प्रत्यङ्मुखः {0110 1 

९. 38, ०-4 18 1680 0616. 

({ 1018 18 0111164. 

^११ 2.€ 1718 उसानेनोचाने 

तिष्ठन्नासीनायाः ` 

जपित्वा 

अक्त्वमसि सामाहं सामामनुव्रता मव 

ताचेह 

वुन्नाल्लः 

चेके 
{1018 18 0111166. 

ह्युत्थाय 
1118 18 01111660. 

(11118 18 01166. 

स्यात् 
धारण 11118 18 ४16 6४41 1 

0116 01 {116 11088, 01 ‰&., 

आञ्येन 

६1८ €1148 (1908 13 

क्रमणा्ेष 
118 18 0101160. 

प्रागुीख्यां दिशि 

भायो 
पद्युभ्यः 
तान्यद्निः शमयन्ति 

मूधेभ्यमिषिश्ध गां ददानोष्याह 

| ॐ) ] 
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40, 3. भ्यः 

41, 1, 1: 
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4. श्दस्या 

4-5. अभि.--सारं 

5. इति 

42, 3. क्ाम्याकश्रेषु 

निधाय 

42, 5-48, :. पुकि ..-जपति 

5. प्रवेद्य 

य ऋते. .सदभ्यात् 

48, 6. जपति 

7. यहिषा 

4५९ 2-3. प्रजया .. -भयताम् 

8. प्राप्ताबाम् 
4. 1 ड 

5. गह् .. ब्धायां 

8. विवो खोकेन 

10, इलि 

11800060ति 

० 1१ | 

118 18 001४160. 

याहिकभ्यः 
1, ष 

तृचं गृहात् 
प्रर्दन्ध्यां 

सक्चक्नमीक्षदन्त 

इति चेताभ्यां 
शम्यागवंषु 
निखाय (10018 16 ४ 1684111 0 

0116 0{ 116 1088. 0 ‰&. 

(1118 ]) ५882. € 18 0101#16 11626 

8110 1086160 1४८९1 1४0 ९९) 

८118.16€8 8110 17 2 1067601 ०१61, 

प्रपाद्य 

‹“ अमिष्ययस अरिरस्य '" श्वेतया 

प्रतिदशभ्यात् 
९८ ४१ ुकि रोहम्ह्याम् 866 

101& 01 {‰&. 2. 42, 9; 0111४ ध्6 

1623६ 8६४ 9114 (€ ४५५ 8 प्रध.88 

10, 11 ९114 14. 

अपिवा 

"1 118 16 0101४6व. 4 1088. 01 ‰&., 

९४०8 111 {06 8806 =+४ए, 

प्रात्षतया, 

1, खर्. 

मानङ्ुहमिस्युक्तम् । वद्िन्ुपकेशह्वा- 

स्वारब्धायां 

चौरोकेन 
018 18 0001664. 

[ ४४ । 



{ति780700ा0त 

९. 1 &भप््ाौग । = 1/1 

48, 3. हितोयया प्रथमया 

हितीया प्रथमा 

तृतीयया ^११ ०९०6 (018 दितीयया 

छ हितीया 

4. विश्ज्य विश्ज्ीत 

46, 2. अपिष्वा अनुद्रष्यारते खाहाकारेण 

3. ऋचया (0०१२१ 11118 

4. पव (01011 †018 

4-5. पुसुषतो ह भवति पुंसवती भवति 

46, 5-47, 3. वाचयमो ... ध्यात् “दैव स्तम्" इति सृक्तरोषेण गदान् 
„~ प्रपादयन्ति ॥ {€ €11त5 19.08 

१/९ र 

47, 3-4. वृध्योकने सह भुञ्जीयाताम् दधि संपिबयाताम्। वाग्यताषासी- 
यातामा ध्रवद्शेनात् । अस्तमिते भवं 

वशेयति “शवेश्वि पोष्या मयि" इति । 

““भ्वं पद्यानि प्रजा विन्देय'?इति ब्रुयात्। 

त्रिरात्रं ब्रह्मचयं चरेयाताम् । मधः शायी- 

याताम् । दध्योदनं संभुज्जीयाताम् ॥ 

47, 4-48, 2. जिरात्र.. भल 1118 18 00116 ; एप 111€ 

1186061 ९0111176 आ 18 18 

{0० 10 8.) हार ०००४९. 

48, 2. धैबादिक वेषां 
2-3. ययै्व्रीहिमिषा (11718 18 07016166. 

8-4. इति ..प्रातः 11115 16 0101४66. 

4. उभयोः 118 18 0101164. 

49, 8 1, , अर 
4. चतुथ्यौ खतु्थीकमे 

4-5. पयसि ...द्भ्यत् गूग:8 25 गतरहत, 

[1 अञ | 



8. ॥ ¶ 8/0 18/64 9 18). | 

ए. 1. द कपक्श9 13.111 

49, 17, खाहा प्रि€€ काति 7 ४16 8प०86व पला 

18.11.28 11) 11118 1118110४ {718 

$ 014 18 0101116. 

50, 7. खश्मां 6 शात् 11 {€ 162 धक 

10811{1.88, 1680 सेमां 

50, 12. न त्वत् {118 18 0101#1€त्. । 

18. 1, + 1, श 

14. पषयति पेषयित्वा {}118 76441118 18 एप व् 

111 0116 9 {€ 188. 01 ‰&. 

51, 4. अवान्व {118 18 01166. 

10. नषा. मिच 11118 18 168 267 11€ 16४ 

9.1.018. 

विपृहि भविष्यसि 

जनयामि जनयांसि 

11. पुमां .. धेहि पुमांसं पुत्रं जनयतं 
12. सिञ्चतु ्ञ्जितु 11173 18 पात् 171 ०6 

1116 1088. 01 ‰९. 

9, 4. {118 1116€ 18 0701166. 

5. सखीषु यमन्यान् खीषूयमन्पात् 

पुमास्त्व पुमास 

९. चख नः 

1. ({ 018 1116€ 18 0101/6ब्. 

9. कऋन्व्न् क्रन्त 

साद्य साधय 

11. यस्यै पुमान यस्य योनि पतिरेतो शमाय पुमान् 
भस्मिन अस्तः 

69, 14. वतीये 1४708 उड 06118 फा {118 

69, 2. कुदादण्डक कुदाकण्टकम् 1018 18 {116 16४ 

1 11 8016 7088. 9 ९. 

[ ग्म्य ] 



68, 

५५, 

66, 

66, 

. 07, 

98, 

४, 

14. 

२. 

4, 

6. 1, सा 

8, 

9. 

2. 

4. 

शिवण 

।:4 11111: 4; 

धा 

खाहाकारभिः 

४० 

सुकतन 

विश्या 

1, आर 

वेद्य स्यारीपाकस्य जुहोति ॥ 

. दाद्युषे 

शशो 

 ङस्वा 

, गाथिनो 
, धान्यो वा 

, नेजमेष परापत 

1 अभ 

, काकादृभ्या महाकादभ्या 

, देशो 

1 उशा 

, अभ्यपान्य 

, एष पव मनुपकेः 

. सन्िष्भ्य 

2 

8 

4. ज्ञातममिमन्छय 

5 

6 

8 . भस्िन्नसो 

दिद्पापाद ४० 

[1118 18 0101164. 

खाहाकारान्ताभिः 
1, र्जा 

{1118 18 0116. 

विश्युञ्य 

1, शा 

वेद्य अन्वारण्धायां मदहाब्णहतिभि- 

इस्वा स्याली षाकं श्रपयित्वा ॥ 
११ २ ""78-- प्रार्बी जीवातु- 

मक्षितिम् । वयं देवस्य धीमहि सुमति 

सत्यधर्मणः॥ 
^११ 2111" "1118 -- धातेदं शिभ्वं 

भुन जनान । धाता पुत्र यजमानाय 

दाता तस्मा उ हव्यं घुतवज्जु्टोत इति ॥ 

प्रतिमुश्य 

गाथिनः 

बान्यन्यः 

''राकामहम्ः' इति चतस्भिः 90 

01111 11118 [0288206 19167. 

1) उ111 

काक [तन्या मश्रकतन्याः 

देशं 11118 18 0 + 0706 ण 

116 1088. 07 रि. 

1) उशार 

भभ्यकान्य 

(018 18 011#6त. 

¶'018 18 001४6. 

सन्िघुष्य 

भक्िननिल्वलो 

( गाः ] 



{21707000 

2. 1 {भाक} 

९8, 4. नक्ष... ब्रात 

13/11 

1118 18 0771४160. 

अभिभिष्ठानास्त 118 18 ०111४66. 

5. चतुरक्षर चतुरक्षरं ख 

४8, 5-89, 2. अयु ..मर्यै 1138 18 ००४९९. 
59, 2-8. माता पिता च पितामाताच 

4. ष्णस्य गोः ष्णस्य 

5. चतुष्टये चतुः चतुष्वे सन्नीय चतुः 
60, 2. सघानच् भौ सवोन् 

3. खाहेति खाहेति वा 

5. म्रष्टीमिन्द्रक्षाणी चीस्सचख्िलखा मही मन्द्ाधाणी काणीची सिरा 

मन्त्रयीत मन्त्रयेत 

6. बिग्रथ्व विग्रन्थ्य 

दाभ्या दशम्या 

61, 2. 1, उरा 1, उर 

8. वासिनो वाससौ 
4. सुतकेऽप्नो सूतिकाच्नौ 1111178 28 116 16017 

7111 80711€ 11088. 91 ‰. 

62, 5, पुनः..-भिते भायुरनो देहि जीवसे 

69, 2. जुषाणो बरुधानो 

3. दिमम् शिपभिति 

4. इत्था 118 18 0701४160. 

4-5. ब्रह्य .. घाच्य {118 18 1694 >€ कुस्वा 1) 

1116€ 8. 

5, ऊभ्वंमा ऊध्वं 

6. गृहाप्नौ गृष्ेऽभ्नो 

64, 2. 1, उरा1 1, उरशा 

3-7. चतुथे मासि निष्करमणिका । 

काततः करूमारोऽलङ्कतः 

शर्यसुरमिगण्येः भ ब 

{[ अॐ11] 



१. 1,. 
64, 3-1. 

।8.8१..0101/04 101 

|-९ 1111111 41 

यथोपपादं मातुरङ्कगतो चा 

वाम्या मावुश्यने । सकुश- 

पाणिः इकुशैहोतारमन्वार- 
भते। “सं पूषन्नभ्वनः' इति 
सक्तेन प्रत्य ख्यालीपाक- 

स्य हुस्वा ब्राह्मणान् खलति 

वाष्य पूं देवायतन गत्वा 
खातपन्ः कमारः खुषद 
गृहाणि च । ततः पर्येति । 

सथं ब्राह्मणभोजनम् ॥ 

82141155 2119. 

16 €प0]6९ 1866 7 (18 

18 €1111€्ङ़ 0101610. 

भम्रये कखिकाभ्यः । व्रजपते शोहि- 

ण्ये । सोमाय सगरिरसे । रद्रायाद्रौभ्यः। 

अदितये पुनवेखुभ्याम् । शद स्पतये पुभ्या- 
य । सपेभ्यो ऽग्ेषाभ्यः । पितृभ्यो मघा- 

भ्यः । भगाय कट्गुनीभ्याम् । भर्वम्णे 

फर्गुनीभ्याम् । सवित्रे हस्ताय । सवष 

चिन्राये । वायवे खातये । इन्द्रान्निभ्बां 
विरशाखाभ्याम् । भित्रायानृराधाश । 

इन्द्राय ज्येष्ठाय । निरकष्यै मूलाय । 

गद्धपोऽषादाभ्यः। विश्वेभ्यो देषेभ्योऽ- 

षादाभ्वः । अहायण ऽभिजेते । विष्णवे 

अवणय । वसुभ्यो धनिष्ठाम्यः। धर 

णाय शतमिषजे । भजायेकपदे प्रोष्ठप- 
द्ाभ्यः। भहिवुध्न्याय प्रोष्ठपदाम्बः । 
पूष्णे रोषये । भग्जिस्बामन्बिनीभ्बाम् । 
यमाय भरणीस्यः ॥ 

[ ॐॐॐर | 



67, 

69, 

1 © ~ ~ 

8.89... / 9104519. | 

९8प§४६४ ६४ 
1, उड 

कामस्य 

कानस्य 

, मभ्व्रोदन . कामस्य 

ऊभ्वं 

कधि 

यद्द् 

मन्य 

1, सड 

सत्तमेर्षमे वा मासि कण 

वेधनम् । यथा कुरधमं 
वा। तिभ्ययुनवंखोः श्रवण- 
धनिष्ठयोषो । पृवोंत्तरेषु 
धा। सर्वेषां यथानुकूर वा। 
''अभित्वा देव सवितः" 

इति तिखमिखिमधुरस्य 
इत्वा दिरण्यय्येतरया वा 
सुख्या ““ आश्रुत् कणे "” 
इति दक्षिणं कणे विष्वा 
“उत त्वा बधिरं वयम् 

इति सव्यम् । रक्तकङ्कण 

रक्तसूं वा छिद्रयोः प्रति- 
निदध्यात् “राकामहम्'" 

इष्येवया । अथ ब्राह्मणान् 

त्रिमधुरेण खस्ती्वाख्य 
ततोऽभिषादयीत ॥ 

‰. 1 स्प 

4. खंव...चाम् 

द्वप. 
1, उरसा 

कामः 

कामः 

{118 15 01111#1€त्. 

अज 
11118 1 0101४४6. 

[718 18 0101४66. 

यसत् 
^११ >€ ध11४--उदगग्रेषचु कुशोष 

(“स्योना पृथिषि भवः इत्युपवेदय 
11128 1५१६ 18 लार 011४ 

1६0. 

1, सन्या 

1115 18 0701/्ध्न्त. 

( अ्धए |] 



५ 
69, 

70, 

71, 

79, 

73, 

17800 ए८णणत 

1. (कपा 

6. प्रहण...भावति 

4. सिञ्चति 

6. अस्तु 

1. पवमेष छित्वा 

8. निदधाति 

स्पृष्टा 
. स्धिता...राश्चो 

. अस्यायुष्मान् 

, येनाच्छक्नो घपति 

. आब्रुताः कुमारीणाम् 

2-4. द्विद््यपां वा समीपे बहयाष- 

धिके देशे 

€ 2 + 22 

- द्द 9.02 

प्रहणायादशै नवनीतं रोहश्चुरं चोस- 
रत उपखाष्य 

भासिञ्ति 
करानि 

शखल्येके षिजटान् कृत्वा । नकनोते- 
नाञ्यल्य । 

दधाति 

संस्पुदय 

सविता दमश्वभ्र श्चुरेण रान्न 
अद्यायुष्मान् 
{118 1४ 07111६६्त्., 

आवृतः कन्यानाम् 

दिदि बह्मोषधिके देशे भपां बा समोपे 

40प्रर2श्^ 

1, 1 

3. वर्ष॑षु 
5. भपतिता साचिज्नी 

78, 6-14, 2. काषायं. .मेनलिनः 

74, 

78, 

3. ऊर्णासूत्र 
4. तेषां दण्डाः 

2. खादिरे षा 

2-:, पवमव शमार्थं 

3. ब्राणाग्तिक्छः 

शखादान्तिक्ः 

11, 1 

{1118 18 01011९6. 

अनतीतः काटः 

भत ऊध्वं पतितसावित्रीका भषन्ति । 

गेनाचुषनयेयुः । नाष्यापयेयुः। न बाज- 
येयुः । नेभिभ्येवहरेयुः । मतेन बा 
सवान् मेखलिनः ॥ 

ऊर्गासूत्री 
{118 18 0001४66. 

11118 18 0101४64. 

(118 18 0101४४60. 

प्राणसमितः 

खलारखंभितः 

| स्फर | 



0.4.814 10194118 1.1 

ए. 1 [9 पक्ान 

75, 4. केशान्तिक 

उपनयीत 

. उपनयेत्त 

माद्गाष्य 

- 76, २. मन्नथे...¶्ति 

4. येत् 

७ 

76, 5. दुशक्त 
77, 2. परि..-तेनेक 

घा 
77, 3-6. अज्ञस्य ..-अजिनेन च ॥ 

78, 2. 

. भद्धिरजारं 

खमाषेः 

भवेद्याचायः 

भवानि 

यौधम् 
भ्याभितम् 

५. भगस्वे 

78, 
79, @ € @ $ & 

ऽद 09119 

केशासंमितः 
उपनयेत 

डपनेयः स्यात् 

आष्टुद्य 
{118 18 0111८64. 

014611061 111 118 €त1४07 ४११७ 

616 11111 1961618 {16 101. 

10108 0871078 :-- 

मित्रस्य चश्चुधेदणं बलीयस्तेजो यशसि 

स्थविरं स्द्धम्। भनाहनद्यं वसनं चरि- 

ष्णु परीदं वाज्यजिनं दधे ऽहम् ॥ 16 
(110 1181008 €01., 0771108 1४: 

{16 1६4१8 €1त8 1४ 118 

11810 8. 

प€6 06105 08९१8 11 

दुर्क्तात् 
प्रदक्षिणं त्रिः परिषेष्ठय 
^११ &७ा. 118 अपि वा पञ्च 

यक्शापवीतं कृट्वा '“यज्ोप्ीतमसि 
यक्षस्य त्वोपवीतेनो पनक्यामिः' इति ॥ 

1 0616 18 10 1808४ 610. 

11108 1616, 

मञ्जली 

समार्षयः 

भवान् ब्रृहीति 

भहभो 

योधान् 

ध्याजितान् 
पला6 ०९४8 ०8262 1 

[ अः ] 



1 
19, 4. 

2 

0. 

4, 

8 

9 

10, 

80, 2 
2-3 

3 

4. 

9 

80, 6-7. 
प 

81, 2. 

82, 2-4. 

4, 

$ 

88, 3, 
4, 

6. 

864, 2 

1278070८ ठति 

(808१४९४8. 

दूषा...-मीत् 

मिज... मीत् 

१म्ड् पत 

आदेश्यं पतं 

. शातहारदाय 

, आवत 

अम्वावत्तंख 

परदक्षिणं पयोषुष्य 

गन्वारभ्य 

. जपति भूभ्युषभ्खः 
आत्वं. सौ श्वि 

. भवसध्य 

भम वते 

, मद्यं 

वाहुमम्धारमभ्याह 
, दिषामा 

, 111 

वेभ्वामिनीं .. उपासीत 

ष्पौजा 
, भस्चुता नाम चय 

हते... दम् 

तथ्न्नुः.- कम्य 

बेदयीत 

यैश्चा ४ 

8112708 

1118 18 6४ 81९7 सवि. . .भोकत् 

7118 18 01011९6. 

इन्दैतं 
आददत 

सुप्रजास्वाय सुवीयाय रायस्पोषाय 
आधतं 

अन्वावते 

दक्षिणं बाहुमन्वाब्ुस्य 

अम्बवष्त्य 

(1118 18 0101166. 

इति इव यदे शामभिशुशाति 

प्रसय्यं 
प्र€^€ 06108 109१8 1स 

4११ इति 211९1 11118. 

असमन्वारभ्य जयति 

मादिव 

1, र. 

अधीहि भो श्युकत्वा । आखय मौ- 
कारं प्रयुज्याथेतरं वाचयति सावि 
भो भयुगह्ीति । अथान्ये साविन्रीमन्वाह 
तत्सवितुवेरेण्यमिष्येतां परुछोऽधं चेशो ऽ- 
नवानम् ॥ 1६49 ए €1108 11616. 

श उजो 
{1118 18 € कला अभया नामय 

(018 18 0101४164. 

प्रद्तिणमन्चि पर्याणीय 

निषेद्चिष्वा 

[ उर 1 



8.4 ‰..9/1/ 1/9 5 181 | 

2. 1. प ४ 

84, 3-6. तदपि. - इति 

84, 7. नि, 1र 

9१. ष 

9. प्रक्षास्य 

85, 2. गृह्णाति 

5, विश्यति ...आचार्यः ॥ 

86, 3. श््याचायैः 

5. येन येनर्षिणायोषः 

वा स्यात् 

6. वा विन्दन्. .-मेवैकै 

7. बानुन्रवात् 
87, 2-3. वाञ्जु.. -प्रक्तिरिति 

3. खाभ्वायेस 

द्वह ४४ 

[118 18 01016. [९1.148 *} 

€००8 16४6. 

7, शा 

{018 18 01016. ७ जा1€ 1088, 

0 ‰& 2180 01111 1118. 

^१५ 2€7 1118 दक्षिणेन जानु 

नाक्रम्य 

दक्षिणोलराभ्यां पाणिभ्यां मध्ये परि- 

ग्रह 

बिश्चन्नथोसरं वाचयति । साबित्रीं 

मो अतुत्रहीतीरः, सावित्रीं भो नुन्न 

वीमौस्याचायेः । गायत्रीं मो, अयुश्रही- 
तीतरः, गावनत्रीं ते भनुत्रवीमीस्याचार्वंः। 

वैश्वामित्री मो अतुब्रहीतीतरः, वैश्वा- 
मिर्री ते अनुत्रवीमीद्याचायेः॥ 

&११ 81/67 "18--श्चुति भो भयु 

ब्रहीतीतरः, श्रुति ते अयुत्रवीमीत्याखायेः। 
स्मरति भा अनुब्रहीतीतरः, स्मरति ते अनु. 

ब्रधीमीष्याखायेः । 

पवमेवं ऋष्यस्य यस्य थो यो मन्त्रः 
चख 

वा विदन् कषिदेषतच्छन्बांकि तस्स 
वितुषैरेभ्यमिस्येतां परछो ऽधर्यशयोऽनवा- 

नमिध्येषेति समापतत भाहावार्यः । पथमे 
{1718 18 0101६60. 

कामं सके वानुज्रयाषेः । मलुवाकस्य 

वा । पकेकां सूक्तादाविति । एषा प्रभर- 
तिरिति॥ 

खाभ्वाये 

[ अग्ञ | 



?. 1. 
88, 2, 

69 

89, 2-4. 

5-7, 

4.1, [1111 {| 

गोमयेन 

4.1 

, यथो. . पयति 

न, र 

. भश्चिस्वप्यतु 

धिरूपाक्षस्तष्यतु 

, $थाहतयः 

. चाधापुथिषी 

. सांख्याः 1 स्िदाः 
, गावः 

. साध्याः 

पिक्षाषाः 

भथ. -महासक्ताः 

. मथ संघ्ीती भूत्वा 

भख. . देव तास्वष्वन्ताम् ॥ 

, दक्षिणां. . .न्वीक्ष 

प7070एणाठति 

द्वतद्व ४०४ 
{1118 18 0101४66. 

मुङे ¶18 18 {706 1९8 

016 01 ४ € 788. 01 ९. 

यथासृक्तं कुहोपष्वपो निषिञ्चति महः- 

रषं स्यनसुपवासश्च ॥ फा (8 
1120028. $11 €1108. 

(118 112.1)& 18 0101160 10616. 

{{ 0८८18 181€1' 8.8 1४, 15 र }1€16 

11 1068108 ("7 प्- खातः । उषपस्परै- 

नकाठेऽवगाष्य देवतास्तपेयति ॥ 
&११ &€7" †118 -- वाथुस्व॒ष्यतु, 

सूर्यस्वृष्यतु, विष्णुस्वृण्यतु 
^११ 2.{1€7 {118 -- सहसरक्षस्त- 

प्यतु । सोमः। 

महदाभ्यशटतयवः 

^ ११ 9€7 {118 नक्षग्राणि । 

संख्याः । सन्ध्वाः । 

(118 16 0101160. 

^११ सिखा; 0९०1८ ॥118. 

(118 18 0171166. 

("118 18 0101116. 

1118 18 01011४६6 814 ४0€ {9 

10178 ४०१८९--श्चुति तपयामि 

रति तर्घयामि । गति तपयामि । भर्तिं 

तपयामि । भद्धमेधे । रणां च । 
गोत्राक्मणम् । स्थावरजङ्गमानि । सवैभूतानि 

तृप्यन्तु । इति यश्ोपवीती ॥ फ7४ #18 

67168 19108. [. 

पिष्व दिशमीक्ष 

[न्य | 



17170700 

2. 1, कणा 

००, 2. सुमन्तु 

8. महा...्षि 

2-4. गौतमदाकस्य 
4. माण्ड. ..केयाः 

4-5. यश्च. - रयाः 

6. साङ्खपाथन 

पेतरेय 
7. पैङ्ग्यं 

शाम्बवक महाक्ाम्बवकः 

8. काकलं. . .वक्षत्र 

9-10, सजामि ..शौनकम् 

10. चापि तृप्यन्तु 

01, 2-3. सुयङ्घः. . -सधास्तु 

{, ९1 

5. अवुः... च 

7. भैश्चैः 

भरण्ये 

उपास्ते 

इदम प0दफ 8 

40५ 06016 118 80106 ° ४16 

1817068 0701160 = [076शा०पशृङ. 

17065 9.6: हात्चिनः, माध्यमाः, गृत्स- 

मदः, विश्वामित्रः, जमदनच्चिः, घामदेषः, 
अतिः, भरद्वाजः, वसिष्ठः, प्रगाथा 

पावमानाः, ्चुव्रषुक्तमदासूकताः ॥ 
सुमन्तु 18 1684 +€ भक्लश]ङ़ ४8 

सछमन्तुः 
{1018 18 070०1४६. 

बभु 
मण्डुमाण्डव्याः 
{1018 18 01701४64. 

द्ाङ्खायन 
^११ आश्वलायन ०५०८6 ध 1६. 

4.११ भारदाज्ं जावूकण्य 16९7०1९ 

1118. 

{1118 18 0011४16व. 

गाग्यं शाकव्यं माण्डूकेय मह्ादमत्रं 
महोदार सोयामि शौनकं शाक 

पूणि गौत 
सवं तृप्यन्त्विति 
पितृवंशस्तृप्यतु, मातृषशस्तृ्यतु 

प्रलाः €०त8 {12.008 ह. 

ा, शा 

(018 1# ५1€ 1४8 8प्प्र४ 10 

1191008 #11. 8९6 8१0९6. 

भच्ञेः 

{118 0९108 ०११४ 1. 

भास्ते 

[ ख ] 



९. 1. 9819४ 

91, 8. परमि 

अधौस्वमिते मण्डले 

9४, 4. अहरहः 

प्रणीय 

इुखमिद्धे जहाति 
$. हारिष 

5-7. तया. . तृतीयाम् 

9%-3, 7-2. चाद्यायख च 

98, 2. इति चतुर्थी 
3. च विनि 

4. षेदाः शुनं 

6. उपतिष्ठते 

94, 6-4. तद्पि.. "पति 

94, 5. 7, शो 
96, 2. श्ुख 

8. साक्षी 

११. ६१.,९१।१।१॥ ५1११. | 

ईप 8119 

पराभि 
118 18 01701166. 

(118 0608 118१8 ॐ. 

{118 18 0016, 

दक्षिणं जान्वाच्य 
हाषे 11118 78 †1€ 16811 1 

016 0 {1€ 11088. 01 ‰&. 

समे भद्धां च मेधां च आतवेदाः 

पथचर्छतु खाष्ा । दधोऽस्येधिषीमदहि 
समिदसि तेजोऽसि तेजो मयिधे्ि 
खाष्टा। समिदो मां समधेय प्रजा च 
धनेन च खाष्टा ॥ 

चा ख प्यायख 

खाहेति 
चाविनि 11118 18 ॥16 76841112 1 

016 01 96 1088. 97 ‰९. 

वेदा अयं हुन 
01061061 1616 ०१५8 छात 

0120]; ९४6: सौप्णवतभाषितं दषं बृद्ध- 
संप्रदायानुष्ठितं अयायुषं पश्चमिमेन्वेः 
प्रतिमश्त्रं षरे हदये दक्षिणस्कन्धे 

वामे च ततः पृष्ठे च पञ्चसु भस्मना 
तिषुण्डरं करोति. फ 08 ४11६9१४२ 

९108. 

¶118 18 0111४60. 

, ख 

द्यञे 
0146४०९1 ६१8 का) 0186. 

४९४ ब्रह्मचारो. 

[ ऋ ] 



2. 1. {कपना 

95, 

97, 

98, 

99, 

3. 

5-6. 

2 # 

ॐ 

8, 

नवमीं 

. शुक्रिय 

, दिशेत 

शुक्रिय. रेत् 
गोदानस्य च 

मााव्रतिक्ष 

. चरित 

दयु 
वेदे प्रोक्षे 

 इतपरातरब्स्य 

, परिदत्तः 

ताखन 

परिपुख्डति 

. चयेमिति 
पश्चाद 

, भक्षा 

. कुषेन 

उपथसस्छ 

, उपविशन्ति 

, ब्रह्यचासी 

, संजनीमपहस्तकां 

द्वाम 

प्रविशेथुः 

{प 7८0एएल मि 

1 | 

11018 18 01116. ^ 108. 9 ह 

16808 छ1{10प (728 074, 

हयुक्रिये 

दिदोत् 
118 18 01166. 

11118 18 071४6]. 

वातिकं 
चरिते {1178 18 16 1680717 7 

80116 1188, 07? ह. 

शयो; 

वेदे ऽनूक्त 
1118 0618 1179108 ॐ}. 

परीतः 

ताखेवेन 11118 18 {6 16202116 111 
2 118. 07 {. 

पृच्छति 
चयेम् 
११ &९" 1118 : पुरस्तादाचायंस्य 
भिक्षा 
अकु्वेन् (11118 18 †1€ 16870 1१ 

0116 01 {16 1188. 07 {&. 

वोपषघसख 

उपदिशन्ति 11118 18 {16 ८680111 

170 076 01 116 188, 07 &. 

4११. भटाः ४78 : ज्रिराक्रे निधुतते 

राण्वाया 

रजखरा तेदनोमपदस्तकान् 

दाच 

4१० ९061 178: ख्य बासान्निर्ल्तन् 

[ ण्फ ] 



1876070एल ठत 

ए, 1. (पपक्ष 

99, 3. दहिहि पुण्ये देशे 

5. पषं कुवीत 
6. चाचा्याय 

100, 3. परिष्न्तं 
ा, 1 

5. नियमः 

श 

6. प्रायश्िसिः 

101, 4. विच्छ सन्तनोषि 

इति 

101, 5. पत्येव यथार्थमुपवीते 

शुचिः 

56, इष्येता. . .मेखरां 

102, 32. ब्रह्मचारो 

अचुमन्त्रयते 
2-8. इद् वत्थ्याषः 

3. प्राणावान 

4. गोपाय समासत 
5. भोम (३००००) 

पापहरा 

दिशामुपनिष्कम्य शुचो देशे प्राङ्ल 
भावाय उपविष्ाति 

पव कुवतः 

गां 

परीतं 

11, 311 

नियमाः 

{118 18 0121116व. 

प्रायशित्तं 

अच्छिन्नं सन्तचुष्व 

(11118 18 0101९. 

(1118 18 0711४6त्, 

^११ ०.67 ध्18--मम्रे देवां इहा- 

वह । उप यहं हविश्च नः ॥ 

वतानि भिशद्रतपा अदाभ्यो भानो 
हूतो भजरः सुवीरः । दधद्रलानि सुभ 
ऊीको भन्ने गोपाय नो जीवसे जातवेद्ः॥ 

इति । 
0616 €108 1191008 311. 

०९100६8 दार) उर) उ$1 21 उणा 

४६१6५ 1616 216 {0711 €18€ 1 €16 

11 1९, 201 16 4106160 668 110 {11९ 

1620108 866 19167. 

(1118 0618 190१8 उणा. 

आमन्श्रयते 

वोम घस्व्यामि 
प्राणापाना 

ते परिद्वामि त गोपायखत मा ष्रध, 
(018 18 0101160, 

[ आणर् ] 



1 

103, 

18. ..919 18194818. | 

^^ 

1५. 69१818६४ 

111, 1 
ण् ४५ 3, आनद्धुहे चमेण्युपविष्य ... 

वापयिध्वा 

4. पुष्पाभिः 
उच्छ्छाद्य 

1038-4) 6-2. भायथुष्य. . दयात् 

104, 

108, 

106) 

8. गवा पशुना 

4. गोभि 

भेष्ठानि 

5. प्रष्यवरोहति 
ना, 1 

4. काय 

5. भधे 

6. इरावती 

यु 

कश्च नान्तरेमि 
नव 

9. क्रन्द्त्वा 

पावकवषथ्स 

10. अवदधाति 

8. कन्द्स्वा 

पावकवभ्स 
4. इयोः 

5. भसिन् 

6. क्न्द्त्था 

सवाप 

11, 1 

आनद्धुहमित्युक्तं तस्िन्युपवेदय केदा- 
दमधणि वापयति लोमनसानि च 

पुष्पोभिः 

डइद्वाप्य 

अथास निष्कं बघ्नाति “आयुष्यं ष्च 
स्यम्" । “ममाग्ने वच॑ः” इति वेष्टनम् । 
ग्रहं गहमदनेति छश्रम्। आरोहतेत्युपा- 
नौ । दीर्धस्ते मस्स्वङ्कश इति वैणवं 
दण्डमादप्ते। 

गवा षा पद्युना 
गोभ्यो वा 

धेष्ठानि द्रविणानि धेहि 
अवरोहति 

1, 1 

काय 
असि 
विराद्ध 
न 

किञ्चनान्तरेण 
(118 18 0171166. 

क्रन्द्स्या 
कन्दतु निष्यषथ्स 
निदधाति 

कन्दस्या 
क्रन्दतु पावकवभ्स 
इयोदैयोः 
अस्य 
कन्दल्या 

[ अफ | 



र15070ए९णमत 

०. 1. (कप्ाध्ध४ 

26, 7. युवमस्पलिः 

8. कुञ्मादनः 

गमः 

, भ्रतितिष्ठति 

, तिष्ठन् 

तिल्विलेषाश्या इरावतीं 

पोषख तिष्ठन्तीं 

11. उपहता 

णिः 

बृहति भयस 

07, 2. अभिसु्य 

सममिगरुश्ाति 
५५५ 

9. ऊज्ञ 

4. स्तूपे 

राजे 

. पिधाने 
6-7. संस्थिते... .समन्ततः 

{1 111 

08, 3-५. भर्चि.. .प्रतितिष्ठखेति 

९० ॐ 

#०॥ | 

4 मणिक षा 

५. आपो. ..यिष्वा 
6. अपिधाय 

पुनरादाय 

08-9, 1-2. साविध्वा. दूष 
09, 2. इति चतसः 

रद्मोपा2908 

भुवनस्परि 
पन परिसतः कुस्म्या आ दशनः 

गमन् "10 (18 €1त8 1, 3. 

प्रतितिष्ठ धवा 

तिष्ठ 
तिद्विखाख्थाजिरावतो 
पोषस्य वुम्पतं 

उपहतः 

नः 

बृहति स्तभाय 

अभिमृशति 

संभाति 

ओजः 

स्तूपः 
राजः 

भपिधानम् 

{1118 18 0711164. 

11, र 

वास्तोष्पतीये कमणि “अच्च दधामि 

मनसा हिवेनायमस्तु संगमनो वसूनाम् । 
मानो हिसीस्ष्ययिरं मा कुमारं श्ना 

भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥'” इति ग्मि 
बाह्यत उप समाधाय 
018 18 0111666. 

("18 18 0101४66. 

अभिमन्ञ्य 

पुनरादाय 
018 18 07716. 

इति तिसः अमीवा वास्तोष्पते 

[ उर, ] 



९. +, 
109, 4. 

8. 

6. 

{77८0एएलतत 

९०१९1४०४ 

धान्यः प्रपद्यते 

सष्ट यन्मे 

तेन 

शाम शमं 

109, 7-110, 2. पतया ...... भोजनम् 

11808 111 €68 

= 0111 11616. 

110, 

न्न््ो 

11. 

119, 34. 
4 । 

4. हविश्च महायमाय परिदेहि 

5. हविश्च महायमाय परिदेहि 

8. तेष्व 
111, 2 

4 

5 

प्रपद्नीयः 

, पूषेमान् 

„ इति 
1 
क 

प्राष्यायन् 

. मे बिभ्यतोजे बिभ्यतेषमूज 
वसुमनाः सुवचः 

, सुमनसा 

मध्ये षिप्रवसम्तिये 

बहु 

, हिन्वन्तु जामयः 

9-10, उपहृता. .दधातु नः 

विराजः पथय 

भ्रहणम् 

1, म 

इन्द्राचचिभ्यां विश्वेभ्यो देषेभ्यः 

इत्वा 

81087809 

धाभ्बः प्रप्त 
स्ट रायस्पोषेण स्ट थम्मे 
प्र) #18 €त8 #70%)08४ 1र. 

शग्म शमम 
(1118 18 011116६6. 

विभ्वमहायमा परिदेहि 

महाविश्वायमा परिदेहि 

भन्यष्वहं 

प्रवचनीयः {९1908 ए ९7108 11९76. 

पूषेनान् 
सास्याक पुनरागमात् 

च जपति 18108 $ 6148 11616. 

अथ प्रोभ्यायम् 

वेपभ्वमूजे बिभ्रत रमसि । उजं 
वः सुमनाः सुमेधाः 

मनसा 

अभ्येति प्रवसन् येषु 

बहुः 

जानन्तु जानतः 

उपहतो गेषु नः। भयं नो अन्नि्मग- 
वान् अयं नो भगकष्रः । अस्यापक्षथे 

मा रिषामावं भष्ठये दधातु नः॥ 
पद्यायै विराजः 
ग्रहणः 

1, रा 

018 18 01701४64. 

खडयत् 

[ अशा 1 



2. 1. 

112, 
1 

8-4. 

. स मा.. रिषत् 

+ 

ॐ ® ~> € 

| 4.1, 1.111.141 

इतरोषादु ग्रहं गृहीत्वा 
, दोन 

. धाविक्षख 

, अभ्युक्ष्य 

. सथोण्ययु 
, माद्धाम 

. अभिग्रु्य 

यथारूपं 

उपश्थाय 
परि षपखव्ं शृखन्तु 

. अञुमन्त्रयते 

घुताच्यः 
, इति सखघ्रागतास्ु 

, उ्मामाङ््बेन् 

च 

, गोष्ठगताः 

यासु 

रि7700ए८ठ्त 

$द्1159118 

प्राहानार्थीयमभिमन््य 

ज्वसेन 

आविष्ोह 
अभ्युत्सिञ्चन् 
सवां असि 
मादधान 

अभिमृद्ति । नाभिरसि मा बिभीथाः 

यथालिङ्ग 
प 170 ॥08 6०08 (19009 11}. 

परि वः सेन्याद्या बुञजन्तु 
समानस्वस्य गोपतेः गाषो भशोनषो 

रिषत् 

अलुमन्श्रयेत 

घुताश्य इति 

इति च प्रघ्यागताञ्चु 
उन्तमाममा कुवन् 
(11018 18 01011166. 

प्र @68 12108 1ॐ, 

1418008 = 06118 111 -- 

या कालगुश्वा उत्तरामावास्ा सा रेषद्या 

संपथते तश्यामङ्गलक्षणानि कारयेत् । 

भुवनमसि सहस्नपोषमिन्द्राय स्वा भ्रमो 

ददत् । अक्षतमस्यरिष्टमिद्ान्नं गोपायन 

यावतीनामिदं करिष्यामि भूयसीनांमु्तम 

समं क्रियासम्'' इति । {118 00९18 

19॥€' 10 र. 

या 1118 18 116 1690108 11 

801€ 01 {€ 11188. 07 ‰&., 

[ ९17 | 



७. 4 

114, 2. 
2-5. या काल्गुन्या...कियासमिति 

10, 

118, 2, 
येषा. . .दयति 

. परि 

९ ऊ 

के । 

116, 2 

€^ 

३ > 

117, 23. 
9. 

९.111.171 ९.1 

तास्याम् 

ना, रश 

. आश्वयुज्यां ख 

, इह धृतिरिह खधुतिः 

इषमूजे 
पोष्णस्य इत्वा 

चरत 

. मानदा 

. इष्यनुमन्त्रयते 

बभ्रे सुक्तेन 

, श्यालटीपाक 

7ा, म 
, अथतः 

श्रावण्यां पौणमास्यां 
. सकष्तूनां 
. काद्याः 

वेदेभ्यः...चति 

प्रतिचक्ष्व 

6. ह्याचा 
॥- 

4. 

8. इस्याचम्य 

पाद्य 

प्रभति 

0. &¶.,8/ 9/8 19/ 9 68 /, | 

2111419१ 

पताभ्यासग्म्याम् 
966 870९6. 

1, 31 

आश्वयुज्यस्य 
इह रिरि रमध्वं खाष्ा । इह धुति- 

रिह खधतिः खाहा ॥ 
{118 18 0101166. 

पौष्णस्य ज्ु्टोति । ख्द्रान् जपित्वा 

यो वा यूथेन छायते 

पति 

चरथ 

मा वभ्बात्र 

स्वाहेति 

अनुमन्त्रयते “मयो भूः" रल्यनुवाक- 
हषेण 

पायस 

1, भ 

अथ 

{118 18 01111९व. 

सक्तूनां धानानां च 

कादयाभिरितिकषा 80176 "88. ण 

‰. 1४१6 {1118 16840111. 

718 18 0101४64. 

प्रतिचक्ष्व विचस्व 

दाः 

प्राश्नाति 

इस्येतयाच्म्य 

प्रभुतीनि 

[ गॐ ] 



1700 ए८णकत् 

९. 1 (द9पकधध् ४ 

118, 2. भवति 

4. तथेव स्यात् 
1, शा 

6. अथात उस्लगेः 

पुण्य 
118, 7-119,.3. प्रघ्यस्य ...मासान् 

{उ 

119, 6. वषेषु 

119, 6-120, 2. अधेषु च सूतक च 

120, 2. भष्टक्षाञ्चु 

4. भे 

समेष्य 

धञुगम्य 

5. खन्ध्यायां 

ि्पापा्क8ा४ 

4११ 2.{॥& ५018 :- 

सयातयामतां पूजां 

सारत्व छन्वखा तथा । 

इन्त ऋषयो ऽपश्यन् 

उपाकमेतपोषलात् ॥ 
तस्मास्षर्क्मनिष्येन 

आत्मनो मन्बस्सिद्धे । 

उपाकतेभ्यमिष्याहुः 

कमेणां सिद्धिमिच्छता ॥ 

त्वहोरा्ं 

1४, रा 

{118 18 01116. 

बहोषधिकरे 

(“उ दुष्यं जातवेदसम्" “चित्रं देवा- 
नाम्" “नमो भिन्नस्य" “सूयो नो दिव- 

स्पातु“ इति सोयोणि जपित्वा । “शास 
श्त्या महा असि?” इति प्रदक्षिणं प्रत्युचं 

प्रतिदिन प्रष्यस्य रोष्ठान् । कर्षीदछन्दांसि 

देवताः ध्रद्धामेधे च तपेयित्वा प्रतिपुरुषं 

च पितुृदछन्दासि धिश्रामयर्ति अधस 

मान् मासान् अधेषषठान् धा ॥ 
ज, शा 

घषासु 
अधवूतकेषु च 

ग्टकासु ख 

भावत् 
1 118 18 0111४166. 

अयु गरा 

सन्ध्यां 

[२ 



7. 1. 

101, 2. 
3 

4 

192, 2. 

4, 

4 

123, 9 
3 

4 

© 

124, 2. 
2-9 

3 

4 

6 

128, 2-3, 

(70000 

।.4.4/ 117: <| 

शु द्रसन्निकषं 

, अद् .. .णीय 

घ्राणे 

वषेति 

, चाणक्नब्गर 
~ १ 

भ्राता 

दमशु 

अभ्यञ्जने... भ्याम् 

, अवहित 

अभुञ्जति 
. अक्ाममभ्या भवेत् 

, निरीक्ष्यातः परमधीयीत 

. घषंवज्ञंमधश्ष्ठेषु च 
, पाण्या..स्शताः 

पवावतयेत् 

8. प्राङ्..-इतरः 

. यथासनम् 

. भोम्..-यीत 

, अधीयीतार 

गमयेद्. .-यीरन् 

अभ्यावतेयेत् 

रिदा ्ा४ 

(11118 18 1680 ००1८ सामहाष्दे 

अद् शोनीयाद्श्रवणीवात् 
आघ्रणि 

प्रघर्षिि 

बीणाच्रेष्दे च 

आतायाम् 

हमश्रणि 

संवकने ऽभ्यञ्चने प्रेतस्परिनि सूतिको- 
दक्ययोश्च शुद्वत् 

अपिहित 

अभुञ्जान 

अक्ामात्पातो भवेत् 

हक्षित्वाधीयीत 

वषेवदधंषषठेषु 

पाण्यास्यो ब्राह्मणः स्मतः फ 
11118 6108 1९118109 11. 

च वतयेत् 

प्राक् वोदङ् वासीन भचा दक्षिणत 

खदड्यस इतरः 

यथावक्ाराम् । नोच्द्ितासनोपविष्ठे 

गुरुसमीपे । नेकासनस्यः । न प्रसारित- 
पादः । न बाहुभ्यां जानूपसंगृह्य । नोपा- 

नितश्चरीरः। नोपश्यङ्तपादः । न पाद्- 

कुठारिका कृत्वा ॥ 

ओङ्कारं प्रचोदयेद्। ओमितीतरः प्रति- 

पद्यते । तस्सन्ततमधीयीत ॥ 

१, 

अधीयीतां 

गच्छेत् नात्मानं विपरिद््रेदधीयानः 

मभ्याबतयित्वा 

(प. 



ति(7607एलव0ति 

९, 1, 8९१४९8४ 

198, 8-५. दण्डस्य. .-यीत 

1, र 

6. अथातो ...केभ्जवेषः 

2. महान्तं ...स्वेत्र 

3. इभ्द्रानत्निभ्यां खाशा 

126, 

प्रजापतये 

4. भनुमल्ये 

4-5. भिज. देवताभ्बः खाहा 

7. वास्तोष्पतये नमः 

2. अथाक्पं 

3. षार्ण्येभ्यः 

127, 

12¶, 4-180, 5. नमो मरुद्धपः...केव- 

कदी इति 

द्द 9208 

त्राक्मणेभ्यः किञ्जिददयादहोरात्रभुप- 
रम्य प्राभ्ययनम् 

11, सर 

७€66€ 1006 ८१८ ‰&. 1039, 9. 

अथ वैश्वदेवः । ब्यार्वातो होमकल्पः 
11118 18 0711116. 

4११ क्लः (078 विप्णवे खाहा 
2.1 0111 1† 194€ा, 

4०१ विश्वेभ्यो देषेभ्यः खाहा 

0016 {1118 8110 01116 1६ 1४६67, 

^११ अदितये खाहा 10016 11118. 

६६९ ५18 28 अनुमतये 

(01111 1118. 

“'वास्तोप्पते प्रति जानीष्यस्सान्ः' इति 
वास्तुमध्य वास्तोष्पतय च 

4११ €: (118 बालं इरति 

वारुणमभ्थः 

४00] 1118 16201118. 

ग© 9061 7) 1२. ४0 8. ;8 

2170081 {€ 88.10€ 0४ € 0,0€1 

8011168 1088. 07 ९. 

९६.168 श€ाई 11716}. 

१06 १६7४ 17 8. 38 9४ {01108 :- 

अथादिद्यमण्डरे नमोऽदितये आदिष्ये 

अयश्च नमो नक्षत्रेभ्य ऋतुभ्यो मासेभ्यो 

ऽधेमासेभ्यो ऽदहोरत्रेभ्यस्सवत्सरेभ्यः | 
पर्णे पथिङ्ते धाने विधात्रे मरद्कथश्चेति 

दरीषु । विष्णषे इषि । वनस्पतय 

इव्युद्ट्खरे । मोषधीभ्य दत्योषधीन 

शयाने । पजञन्वायाद्प इति मणिके । गम 

[ ४ ] 



ए. 1. &&ण§॥५४ 

130, 

181, 

139, 

6. षण्णां 

7. कुर्वीत 

षिवाह्याय 

8. यदि 

3. भवति 

8. धा 

3-4. 

२, ज्िष्यः पल्ली बाथ 

5. अवमानिता 

171760एएला0ति 

दादर ्ा9 

भिये शाय्यायां हिरसि पादनो भद्र 
काठये । अनुगु देशे नमः स्वाक्नभूतये। 
अथान्तरिक्च नक्तवरेभ्यश्यति सायम्, 

अहश्धरेभ्य हति प्रातः, ये देवास इति 

च । भविज्ञाताभ्यो देवताभ्य उत्तरतो 

धनपतये च । प्राचीनावीती दश्चिणतः 

हेष निनयति ये भभिदग्धा इति । देष- 

पितृनरेभ्यो द्वा भोश्ियं भोजयेत् । 

ब्रह्मचारिणे वा भिक्षा दद्यात् । अनन्तर 

सोवासिनीं गर्भिणीं कुमारान् स्थविरश्च 

भोजयेत् । श्वभ्यः श्वपचेभ्यश्च वयोभ्य- 

अवपेद्भमो । इति नानवक्तमश्रीयात् । 

नेकः । न पूवम् । तदप्येतरचोक्तम् 
“मोघमन्नं विन्दते प्रचेताः" इति ॥ 

षण्णां चत् 11018 1९115 ए112्2 

1. 

कुयौत् ^+ 21161 1178--नामांसो- 
ऽधेः स्यात् । भवयियह्नमधिविवाहं कुर- 

तेस्येव बरथात् ॥ 
वेवाष्याय 
यद्यपि 

प 111) 11118 61108 1९19102 उर, 

च 
(11118 18 01111४6 1616 एप 

४१०६५ 1961. 

पल्ली शिष्यां घास्य 

अपमानिताः ^ € धा18- 

अनद्ूधानच्चि्ोभं ज 
बरह्मचारी ख ते अयः। 

| ४1 | 



18.4१.910 9164119. | 

2. 1, (9प ४ 

182, 67, देवताः. . हेति 

8. सिलान्युर्ढयमानश्य 

9. बजन् 

11. चिघीयते 

188, 2-8, 
५ येच 

प्रथुञजते 
5. तक्थैः 

1, 31 

7, अभिगम्य 

1-8. श्रोत्रियाय 

8. अध्ाच्रियायं 

निर्दिद्य 
184, 2-3. दक्षिणेन.-.पदो 

4. यज्ञे. . प्सेत 

५, अत्र 

अकुले 

नेतिः 

6, नावहित 

देधकुख 

1856, 2. न हसेत् 

णाद 

अश्नन्त पव सिध्यन्ति 

नेषां सिदिरनंश्नताम् ॥ 

देवताः पुखषं गृशा- 

हरहगरंहमेधिनम् । 
भागाथेमुपसर्पन्ति 

ताभ्यो निरवप्तुम्ंति ॥ 
९080089 उर] 6108 क) 11118. 

तृणान्यप्युञ्छतो निदं 

वसन् 

€"€ ४११ (1€ »€८४€ 0111116 

6811161" <. 132, 3-4. 

{118 18 0111166. 

येतु 
प्रकुषेते 

ते र्थः 
1४) ड) 

11118 18 0101166. 

भात्रियस्य 

अथोत्रियस्य 

आदिश्य 
(018 18 0111660. 

यदं गश्डेदधमोश जुशुष्सेत 
{118 18 0101160. 

कुलं {1118 18 176 1684108 प 

80106 11088. 01 ‰९. 

नेतिः स्यात् 

नापिहित 

देष 

1 1018 1४ 0101४60. 



198) 

186, 

187, 

1) 

3, 

© 

(. 

1 

> 

मो 

2, 

= = € $ 6 

(एकप ४ 

आसीत 

, शाखाः 

, बष्चिणे 

आदिष्याभि 

, नान्त ..भूमो 

. नैको वनं गच्छेत् 

अपि 

त्वेष 

. आग्टयुवीत 

आपष्ट्ुष्योद्कः 

याच्छाद्यीत 

, न नम्मा 

निकेत 

सेधत 

। नोद्धततेजांसि 

शिष्टं 
दिष्ट 
सिलमुभ्छ 
चचतः 

अध्यापन 

खधीयः 

(2र०णएल0कि 

13.19 (11 

4११ >€ 1128 -- नान्त्हितायां 
8116 01111# 1† 1४1{€]. 

वख 

(11118 18 0101९64. 

आदिश्यमभि 

1 1118 18 0111४60. 8६८ 80४6. 

8 ४११--महख्वड्यसखो नक्तं दक्षिणा- 

मुखः। न च्छु श्छेष्म न च समीपे 

11118 18 07111160. 8017€ ९0168 

01 ‰&, 8१०] #11; 16841118. 

1118 18 01111164. 

त्वेव त॒ 

भ्वेत् 
आपप्लुस्याप्युककः 
याचछादयेत् ९16 ०148 ए 11४.11१४ 

211. 

1118 18 1€ ट्छ 9 

{1978 1 9 ^ ताद [४. 

रश्षेतान्यत्र मैथुनात् 1118 18 16 
76६01118 111 8071€ ९010168 ° ‰&. 

संषदेत् 
पतेश्चोद्ुततेजांसि न 
शेषम् 

दोषम् 
उड्छसिल 
याशितः 1118 18 {16 68410 111 

&0106 1088, 07 ‰. 

1118 18 01011166. 

गरोयः 

[ 7. | 



(7107एलातक 

2. ~, (एकन द्र 

187, 2, भसंसिख भसंलिष्य 

8. खपीत शयीत 

188, 2. रात्रेषु रात्रो 
हरः ..-घादी न भूमावनन्तर्हिंतायामासीत 

3. निष्ययक्षोपवीती यक्षोपवीती 
विरदहेत् विरहयेत् 7676 6०१8 1०१४ 

1. 

7, अ 
188, 6-1.12, 11. बह्विश्चतिभिः.. .न्वोका 1116 60४16 1९108 16 01011 

इति †&त 11616. 

11, आ) 1, 2111 

148, 3. भ्राख्यां पुरस्तात्क्मेणां प्राच्यां 
3. पृथिवीय बि पथितरी षरि 

4-6. गोमयन...वन धा 11४168त 2 †18 ८९०५--द्यावा- 

पथिवीययचां 

6. नम हति ()111{ नभः 

148, 7-144, 2. न निष्यं ... तर्पयति (118 18 0101116. 

144, 2. योगे प्रयोगे 

8. काटा इति फाडा श्स्येतामनुक्ववन् 

8. सुक्तमयुष्रयात् भ्रदक्षिणं भ्त्यचचं प्रतिविशामुपस्यानम् 
प्ि€ा1८ 6०48 1412118 2111 9 ‰. 

4, कतां वरिहाव्य {1018 18 0711४1६6. 

5. वथुनाय वैणवे 
5-6. नमो षाणा (11018 18 0101164. 

6. सर्वासां नदीनां सवाम्वा नदीभ्यः 

म्य द्त्तं 
148, 2. उदीचं उन्नीय 

8. शङ्केत शङ्केत् 
सूक (718 18 0101४४6, 

| रा | 



148, 

146, 

14१, 

148, 

1. 

ग 

6. 

2२. 

(ए पी19 8 

ना, उर 

, अथ 

वेदविदुषः 
, इएयवराभ्योन् 
भअवषकीय 

, इयाहतयः 

, पाषमानीः 

यथोत्सादमन्यत् 
. तत् पश्चिमेन 

, ब्राह्मणानां 

, वयाश्यातः 

. सत्राणि. दयात् 

, पक 
, पकमध्यं 
नाभ्नोकरणं 

प्रेतः 

२। 
बृद्धि..-तिराथः 

8.8१ .8/ 09/60 ॥ 9), 1 

11113111 

1४, 1 

11118 18 0701164. 

वेदविदः 
इबवराधन् 
^११ 20€7 {118--भसावेतच्ते इध्य- 

खदिद्व 
व्याहृतीः 

पावमानीश्च 

11018 18 0101160. 

पश्थिमेन तत् 

ब्राह्मणेभ्यः 

प्€€ लात8 1*, 1, 

{118 18 0101166. 

पक 

पकाष्यै 
^१५१ ०८०6 128 -- नाषाहनम् 

2110 2€7 करणम्- नान्न विश्वदेवाः 

खदितमिति वप्तप्रभर उपतिष्ठताभिशवक्ष- 

य्यस्थाने 

प्रेते 

च {1616 €1108 {11808 11. 

{1018 18 0101160 प भ५€ 

{0110 1112 18 पात 16176 ४8 

86081916 ‰& 1180४. 

अथ सपिण्डीकरणम् । संवत्सरे पणे 
त्रिपक्षे षा । यदहो बृद्धिरापचेत । 
चत्वायुदपात्राणि सतिलगन्धोद्कानि 
ररवा । श्रीणि पिवृणामेकं भेतस्य । प्रेत- 

पात्र पिवृपात्रेष्वासिओचति "ये ललमानाः”, 

[ °] 



0िवष्टणएल0ति 

2. 1. 8४ 

149, 

160, 

161, 

1681-2, 8-4. उमाया ...खिषठङ्त् 

189, 

729 @ ^ रे3 

> ष 

3 @> द च 

17, स्ण 

. उयौख्छत् 
नक 

, अधंमासां मासांश 

, माभ्या षषं च 

, उपस्रताः खवन्ति 

, इति ...खमिः 

चतसभिर्टावाहुतीः 

, दिग्भ्यः 

द्धे पितृभ्यो ऽमुष्मै 
, ऋतवः 

सुसम्धिकाः 

, अधमासाश्च मासाश्च 

भङ्गानि.--मुखि 

, अद्धिः परितस्थुषीः 

, अभु्मे 
, ब्रलुखोभ चरति 

. तत्पिता बृङ्कामाहूरन्यः 

ताममुष्मे 
" धा 

4-6. गोपश्युः.. कुर्वीत 

87४9 

इति दाभ्यम् । पष पिण्डमपि। रत 
सपिण्डीकरणम् ॥ 

1, आ 

ष्युच्छत् 
नषङृद् 

मासाश्ाधैमासाश्च 

मभ्याव्षं च 0116 01 {116 1088, । 

&. ६1010 ४18 6९410. 

उप तान् खवन्तु 

इति वा । महाष्याहतयश्चतस्नः 

तसो ऽइति 

दिग्भिः 
पिव्ैभेऽमुष्ये 
म ऋतवः 

च सन्धिज्ञाः 

मासाश्चाधमासाश्च 

` अन्यमन्तः पितु घे ऽमुभ्ये 
द्श्राः परिसस्तषीः 

अमुष्यै 
प्रललमे धिचरन्ति 

तन्मे पिता बृङ्कां मातुरभ्यः 

तासुभ्वे 
१¶ 1718 18 07016. 30116 708 

० (९. 21011 118 7690111. 

(118 18 01016 एप ५ 

01161०४ 75 ५११६१ पायसो । 

चतुः 
{1718 18 0101164. 

यय 

{ 7.11 ] 



क00एटा0ति 

6 70प्र१र^ प 

ए, [+ एकष्पङाक्४ दण 

188, ४) 1 1118 €1116 180४ 18 01011 

160. 

186, 1*, 1 क) उर 

8. भावण्यां अण भविष्ठीगायां 

हस्लेन अवणेन वा (1118 18 0101166. 

4. जुहुवात् छद्ोति 

भ्रावण्ये भवणाय 

पोणमाद्यै धावण्ये पौर्ण 
5. इति ^११ ०४९" "18--गृह्यमन्चि बाहव 

उपसमाधाय 

6. जुहुयात् ज्ञष्टोति 30111€ 1188. 01 ‰&., 80011 

1118 1684111. 

7. कुशेषु नवेषु कुशेषु 
166-7, 7-2. छ्युचो .. -उश्नीयम्तां उदकुम्भ नव प्रतिष्ठाप्य दिभ्यानां 

सपौणामधिपतिरवनेनिक्तां दिभ्याः सर्पा 

अवनेनिजताम् 

187, 3. षेष्टेबति चे एटयति 

4. बङ्जुलिम्पता प्रलिम्पताम् 

अबुलिम्पम्तां प्रलिभ्पन्ताम् 

5. पन्नगस्य पात्राणि वणेकयय मात्रा 

सुमनश्यतां आबध्रीताम् 

6. सुमनस्यन्तां भआवश्नताम् 

8. आञ्जतां बआङ्काम् 

आश्जन्ताम् आञ्जताम् 

168, 3-4. पवमान्तरिक्षाणां पार्थिवानां दिभ्यानां सपांणामधिपत दष ते 

दिष्वानां बहिः दिष्वाः सवौ एष षो बकिः शति 
बङिमुपदरति । पवमान्तरिक्षाणाम् । 

दिदयानाम् । पार्थिवानामिति ॥ 

[ णड | 



1प्रि707ए८ाठत 

२, 1. (कप भ ४ 

188, 

189, 

160, 

161, 

4. उच्चैस्तरां नीयेस्तराभिति 

4-~ ॐ | 

४५ 

, इपस्सगः ॥ 

५ अ 

क 

3 | । 

प्रष्यबराष्टात् 

1४, 7 

षट् पृषातकस्य 

6. इति 

स्थालीपाकस्य इत्वा 

1४, उर 

. मधूक्षापामागे 
तेषां 

, निधाय 

तस्िज्िमस्व निमज्य 

„ इति 
त्रिः 

, पाप्मानो इष्यै 
निभाय 

दक्षिणा 
क 

" ना 

सुधितं 

पशुनां 
6. वैवभांय 

4. 

विषमाय 

भाञ्येन 

8िद्वा 0४४ 

उज्चैस्तरामुशैस्तरां पूर्वम् । नीचेस्तशां 
नीवेस्वरामुच्तरम् । पवमहरदरक्षत- 
सक्तूनां 

प्र्यवरोहणात् 

वाग्यता चेनमुपसाशयेत्। अ उपक्रमः 
स उत्लगेः । ““सुज्रामाणम्'' इति शाय्या- 

भारो्ेत् 11118 1861 8€711611066 18 

ठप 1४167 11 इ. 8९८ . 1४, 

15, 18. 

1४, 2९1 

इत्याञ्यस्य हरवा मथ पृष्टातकस्य 

श्येतेन 

छडयात् 
1४, 3511 

मधूकेषीकापामार्गोणां 
पूणे 

अवधाय 

मदहाग्याहतीः सावित्रा चाद्दुत्य 

इस्येतेन 
वस्िज्िमस्ब निमज्य 

पाप्मानमपदल्य 

निनमेत् 

प्€1€ €048 1808 2४11 

धा 

सुरत 

(118 18 01011160. 

वेदार्वौय 
विदा्षाय 
भआज्जस्य इत्वा 

[ ड } 



77107 

ए. 1). सभक्त 8158119. 

161, 8. प्रति भूषन्तां प्रति धोयतां 
8-9. अश्निमुप .. मन्य ("1118 18 01111166. 

9-10. भवश्तु वाजिनः इति मिः धति पलाशशाखया विभ्य 
शामीदासखयामिभ्ञ्य 

10. श्रस्तरमास्तीये (“स्योना पृथिषि मव इति स्रस्तर- 
मास्सीये 

11. यज्ञ क्षत्रे 
12. प्रति... परस्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि गोषु शति सष्येः 

162, 2. दक्षिणैः प्रति पश्युषु प्रतितिष्ठामि पुष्टौ इति 
वक्षिणेः 

प्र्य..-सष्येः 1118 18 01030166. 
3. पुष्टो इति दक्षिणैः अन्ने इति सभ्यैः 

8-5. प्रस्सरे ...ऊध्वेम् उदौीध्वै जीव शस्युर्थाप्य सस्तरे तां 
रात्रि शेरते यथाञ्चखमत ऊभ्वेम् 

5. छुश्रामाणं .. रोहेत 1118 18 0101#6त 1€1€, 8€€ 

800९. (]). 2, 11116 8.) 

6. चेभ्यां (1116 0९118 {1008 उद. 

168, 2. रद्ध गोका रौद्रा गोटकाः 

&[प्र2 ̂+ प 

11118 80108४४ 18 101 एप्त 
111 1116 @1$६& 8{† 211. @1) {16 

01161 18110 1111८€ 1611088 ग 
€ 8, कपा, इतत १९४] कण 
॥11€ {016 प्रात 1 &. {116 

८. अ४पा४ पा.भा ०0508 ॥6 
7011011 10 8110] 10 6 
011४. 116 &1५9088 17) 8 

स्प! ९006€शृजावण 10 ४5 
&16 8. 81918 [प्र, 14 ; 15 ; 16. 

| ४ | 



11707000 

ए. 1. एप 

प, 1 

166, 2-179, 3. प्रेतमादिताश्चि...परि- 

धिते निपद्य 

178, 2, आद्धाष्य 

1178-6, 2-8. अहतेन षाससा .. तुष्णीं 

विधाय 

प्रवणे 

तरिः परिलिख्य. .-वास्तु 

176, 3. 
4-0. 

6. दक्षिणां चिति चित्वा 

177, 3. पश्चात् 

आहवनीयम् 

4. पश्चाईक्षिणतो षा 

गामयुस्तरणीम् 

जीषन्छ्याः 

5. दृक्षिणान्नो 

6. आमिक्षां च 

1717-8, 6-4. अन्तरेण ... .*. .- पात्राणि 

युनक्ति 

3. आके 

2. दृर्छु भ्राषष्णः 

8-4. क्ष्ये कृष्णाजिनं 

119, 
180, 

िद्व्ाद्कु ०४ 

1४, शार 

1118 0011107 18 0101166 ; ४०१ 

1176 0110 शा 18 0 पणत् 1०8{6४त- 

आहवनीये स्वांणि दर्वीभ्यनुप्रहष्य 
आष्टष्य 
1118 18 0111४64. 

प्रवणे देशे 
(0101 718 एप+ ४०त--बिश्जुञ्य 

स्फयेनान्भूज्य 

दक्षिणा्चीं चितिं कृत्वा 

५११ 1016 †28--पुरस्वादाह- 

वनी 81 01111; [&{€7 आ [€ 

8४106 8६१४. 11 ९. 

9९८ 8100%९. ^११ ९16 अन्तरेण 

गाहेपस्य वक्षिणाभ्चि च हत्वा उश्तानें 
चितौ निषाद्य 

दक्षिणतः पश्चाद्वा 

40 9.#€1 ॥118--भजां घा रोहिणी 
द्क्षिणामुरी प्रोभ्य 

^११ 2.1161 18 सं्नक्ताया घा 976 

0111४ 19/61. 

अन्वाहा्ैपखने 

भराणायतनेषु हिरण्यशचकटान् कृत्वा 
018 18 01711160, 

कर्णे 

भव्छु प्राधाणः 

कभ्णाजिनं सभ्ये 

[ ४ | 



17१८0700 तक 

९, 1, (प्प 

180, 4 भुखखे 
181, 2-4. अभिघार्य.-.माग इति 

4-5. पिता...ृत् 

2. सवयि 

इति. .-मन्ति 

8. उपोषन्ति 

प्रय॒द्योदमुकन 

182, 

विदः 
4. प्रक्र।न्तान् 

188-4, 2-3. आचा्येश्य च ..-यञ्धियास 

| इति 
184, 5-6. श्िश्सि .--स्रोतस 

6. अयुपनिमज्न्तो ऽसन्तापम।- 
नाः 

184-5, 6-3. आपो भसमान् .. प्राम गत्वा 

द्वारि 

188, 3. सषेपान् 

4. अद्मान 

समुशाति 

1858-6, 4-2. तश्चश्ुः...बध्वा 

186, 3. कमणां 
नवराच्रवा 

187, 2. 8१४ र 

801787४1 

^.११ 9१67 ४118 पादयोः श्ुषंकटकं 

{1018 18 01011166. 

118 18 0111164. 

व्वक््थि 

(11118 18 011116त्. 

उपहन्ति 
11118 18 01016 ; ९18४४ उर 

0९108 1616. 

11118 18 01111160. 

प्रक्रामन्ति 

{118 18 07111166, 

11118 18 0111166. 

भनमनत्निमज्ञन्तो ऽसम्धावमानाः 

[1118 18 01101{1६्त्. 

सषपाणि 

अद्मानमर्भि 
संश्चुशान्ति 

(18 18 0711116व्. 

११ € 1118 वैतानज्ञ 
५१ &€7 (18 आ वा संचयनाव् 

बतानि 11611 ०९८18 18161 86 

0711४ 11616. 

{116 

718.{{€7 0 &11108# ध16 €ा४्7€ 

11809. 71) ९. 18 07160 81 

€ गागा 8 ०११०१--भपरपष्ष 

पण 860४816 10१8. 

[ पः) ] 



कि7607?ए0ण 0 

, 2. ~, एकप 

189, 

191, 

194, 

198, ` 

196, 

7. 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 

भथ व्रवर्स्यक्नार्मन्नरण्योस्समिधे वाचि समारोहयति । “पहि मे प्राणानारेह" 

इति सरृरेसङ्कन्पन्त्रेण दविदविस्वु्णीम् । ““मयं ते योनिः" इति रणी प्रतितपति । 

समिधं वा । खनस्तमित च मन्थनम् 1 वेश्वदेवकाले च । उपलिप्त उद्गतावोध्चिते 
छीकिकमन्निमाहृष्य "उपावरोह शस्युपावरोहणम् । अयुगतेऽप्नौ सर्वप्रायधित्ताहती 

ह्वा "पाहि नो भग्न एधसे स्वाहा । पाहि नो विश्ववेदसे खाहा । बं पाहि 
विभावसो खाह। । सवे पाहि शतक्रतो खाहा'' इति । वतदहानादुपोभ्यार्वस्य हत्वा 
‹"हवमन्ने वरतपाः'” इति ॥ ५-२१ ॥ 

अथ पुपष्करिणीकूषतडागानाम्। श्युडधपक्षे पुण्ये वा तिथौ । पयस्या यवमयं 
चरं धपयित्वा । "स्वं नो भन्ने” इति दवाभ्याम , “भव ते हेढ' “म मे वरणः" 
८“उदुष्तमं वरण” “द्मां धियं हिक्षमाणस्य"”। “'शृह्योपशह्यो मबोभूराख्रो निक्षरो 
निस्लरो निकामरस्सपक्षवुषणः'' ईति वारण्या दिक्प्रभूति प्रदक्षिणं चहनात् । म्ये 

| ५ॐ# | 
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पयस्या जुहोति "विश्वतश्चक्षुः" दं विष्णुः", इति । “'यककिञ्चैवूम्'' शति 

मज्जयित्वा । घेदुर्दक्षिणा वसखयुगम ख । सतो ब्राह्मणभोज्ञनम् ॥ ५-२ ॥ 

अथारामेऽभ्निमुपसमाध्ाय । खारीपाक श्रपयित्वा । “विष्णवे खाहा । श्रा 
चनिभ्यां खाहा । विश्बकमेणे खहा” इति, “यान् घो नरः” इति प्रस्युचं जुहयात् । 
“वनस्पते शतवल्शा" इत्यमिमन्डय । हिरण्य दक्षिणा ॥ ५-३॥ 

यदि पार्बणस्स्वक्ृतो ऽन्यतरस्तनश्चरुः । ““सञ्नये वैश्वानराय खा्ा । अभ्नये 
तन्तुमते खाहा' इति । होमातिक्रमे। सायम् “दोषावस्तनेमः खाहा" | प्रातः 

“'प्रातवेस्तनमः खाहा”” इति । याकन्तो होमास्तावतीहत्वा पषेवद्धोमः ॥ ५-४॥ 

कपोतोद्ूकाभ्यामुपवेशाने । “देवाः कपोतः” इति प्रत्यकं जुहुयात् । दुस्खप्र- 
वदौने चारिष्ठदंरोने च । निशायां काकशब्दक्रान्ते च । भन्येषु चाद्भतेषु च । पयसा 

खरं भरपयित्वा । सरूपवत्छाया गोः पयसि । न त्वेव तु कृष्णायाः । रात्रिसुरेन 

प्र्यचं जुहुयात् । इतरोषं महाव्याहृतिभिः प्रादय । “मद्रं कर्णेभिः" इति कर्णो । 

“"लतमिन्नु शरहो अन्ति देवाः" द्यारमानमभिमन्डय । ब्राह्मणेभ्यः किञ्चिद यात् ॥ 

भ्याधो समुस्थितः। “मा रुद्राय तवसे कपर्दिने" शति प्रष्यचं गावे धकं चे 
जुहुयात् ॥ ५-६ ॥ | 

अङृतसोमन्तोक्नयने चेसजञायेत । धकृतज्ातकर्मासीत् । ततोऽतीते दशाह 
उत्सङ्गे मातुः कुमारकं स्यापयिश्वा । महाग्याहतिभिहर्वा पूर्ववद्धोमः ॥ ५-७॥ 

स्थुणाविरोहणे । च्थाङीपाकं श्रपविर्वा “भया विष्ठा जनयन् कर्वराणि" 

““पिशङ्गरूपाः सुभरो वयोधाः" इति द्वाभ्यां चदं जहुबात् । यदि प्रणीता चर्राज्य- 

श्यास्यम्वद् पि सुन्पयं भिन्नं खवेत् । सर्वप्रायध्ित्ताहूती इत्वा “य ऋते चित्" ति 

तृचेन भिन्नमद्मन्त्रयते। यद्समापते होमे पवित्रे नद्वेते । स्वप्रायश्नित्तं इत्वा 
५“अग्खन्ने', इति पुनदत्पादयेत् ॥ ५-८॥ 

मथ सपिण्डोकरणम् । चत्वायुद्पात्राणि पूरयित्वा पितुः प्रभति । रद्धरिपिण्डान 
कल्पयित्वा 1 

“ये सप्रानास्समनसो पितरो बमराञ्चे । 

तेषां लोकाः जधा नमो बक्नो देवेषु कट्पताम् ॥ 

[ 1.31 | 
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ये समानास्समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । 

तेषां भीमेयि कर्पतामस्िन् रोके शातं समाः ॥" 

समानो मन्त्र इति द्वाम्वामादं पिण्डं रिष विभजेत् । तथैवाष्यंपाच्राणि । एवं मातु- 
च्रोतुभौयोयाः पूवैमारिण्या पिः पिण्डः परक्षिप्य ॥ ५-९॥ 

यदि गृहे मधूका मेधु कुर्वन्ति । उपोष्योवुम्बरीस्समिधोऽश्शातं दधिमधु- 

घृताक्ताः “मा नस्तोके” इति दहाभ्यां जुहुयात् । “शं न ₹न्द्राभ्री” इति सूक्तं जपे 

त्सवेषु च कर्मलु प्रतिश्रुतादिषु । प्रदेशमाश्रीः पालाश्चीः समिधः सप्तदश इत्वा 

पश्चात् स॒वग्रहणम । दशपूणेमा सयोः पञ्चदश । मध्यावरषैऽ्टके तिस्रो वा भवन्ति । 
पिवृयश्षवद्धोमः ॥ ५-*०॥ 

-यदि गृह वत्मीकसभूनिगृहात्सर्मः। सथ त्रिरात्रमुपोप्य महाशान्ति कुर्यात्, 

महादान्ति कुयात् ॥ ५-११ ॥ 

दति पञ्चमोाऽ्ध्यायः॥ 

अथ षष्ठोऽध्यायः 

अथातो ब्रह्माणं ब्रह्मि ब्रह्मयानिमिन्द्रं प्रजापति वसिष्ठं वामदेवं कोलं 
कौषीतकि महाकौषीताकं सयक्षं ॒शाङ्खावनमाश्वलायनमेतरेथं महेतसेय काष्यायनं 

शाट्यायन शाकम्यं ब्रं षाभ्नव्यं मण्डुं माण्डव्यं स्वानेव पूवाचायोन् नमस्य 
खाध्यायारण्यकस्य नियमायुदादरिष्यामः । अहोरात्रे ब्रह्मचयमुपे्याचा्या ऽमा 

सादी । भामपिदितं चण्डाल सूतिकां रज खलां तेवन्ययहस्तकद्शेनान्यनध्यायकानि। 

शषरूपाणां च । यान्यास्ये न प्रचिह्ोयुः । वान्तकृनदमश्चुकमं । मासाशनधाद्धसूलक- 

भोजनेषु । प्रामाध्ययनान्त्िंह्यान्यहानि । त्रिराश्रो ऽनवकुत्तः । पराभिशष्टः । उपपवे- 

णामह उ्तराधानि च । अभिविदयुष्स्तनयिटनुषषोमदाभ्रप्रादुभावाश्च । वाते च शक- 
राकर्षिंणि यावत्कायम् । ऊर्वमाषादयाश्चतुरो मासानधीत्य । अस्यन्तं शषवये इति 

नियमः ॥ ६१॥ 

प्राग्ज्योतिषमपराजितायां दिशि पुण्यमुपगम्य देशम् । भनुदित इद्कप्रहणम् । 

मण्डलप्रवे्यश्च "'भाञ्जनगम्धिम्' इस्येतयखां । मण्डलठ तु प्राण्डारमुदग्ारं वाजना- 

भ्रीयमसंप्रमाणमत्तबाधम् । भा भामदेभ्यमुसरशान्तिः । पनः प्राभ्येषणं च । 

| 1.11 | 
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बहिमैण्डटस्याभिराथम्य । प्राघीयीरन् छवक्ाम्तयः । शान्तिपात्रोपधघाते प्रोक्षणं 

प्रायशिस्तिः। प्रोक्षणं तु दिरण्यवता पणिना व्भेपिश्जृखवता वा । इति भाषिकम् ॥ 

भथ प्रविद्य मण्डलम् । प्राश्ल्ल भावाय उपविशत्युदश्यसा दक्षिणत इतरे 

यथाप्र्ानम् । ससंमवे सर्वतोभुखाः । प्रतीक्षेरन्नुक्यमादिव्यस्य । विश्वाय चैनं 
हीधितिमन्तम्। "अधीहि भो, इति दक्षिणेदेक्षिणं स्येस्त्तव्यं दक्षिणोत्तरः पाणि- 

भिरुपसंगृ्य पादावाचायंस्य निर्णक्त्वा । अथाधाय श्ान्तिपात्रे दुर्घाकाण्डवतीष्व- 
पखपिन्वमानेः पाणिभिः प्राधीयीरन् । एष धिधिः यदि तु ग्लयेरज्नेक पषाम शुन्यं 

शान्तिभाजनं कयात् । अध्यायाद्यन्तयोश्च सव । तश्सन्ततमभ्यवच्छिक्नं मवति । 

भथ शान्तिः । बोङ्कारो महाग्याहृतयस्साविश्रो रथन्तरं बृद्धामदेभ्यं पुनरद्य 

ककुप्कारमिति बृहद्रथन्तरे । द्ोतास्कंपादिता भवन्ति। “दश दिनी विराट" 

इष्येतद्राक्यणम् ॥ ६३ ॥ 

“अव्भ्धं मन दषिरं चश्ुस्सुर्या ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षेमा मा हिसीः" इति 
सावित्रमीक्षम्ते । “धुवं सुरामम्" इव्येका “खस्ति नः पथ्यासु" इति च तिर इति 

महावतस्य । शक्ष्वरोणां तु पूरम् । “्रष्यन्े पिपीषते,” “यो रयिवो रयिन्तमः'' 

“"ह्यमु धो अग्रहणम्"' इति रयस्वृचाः “भस्मा मसा ददन्धसः'” इति “दवा शसि 
वौरथयुः” दइत्यभितः शाकष्वरीणाम् । मथोपनिषद्म् । येव महाव्रतस्य । संहितानां तु 

पूवम् “क्रतं वदिष्यामि, सस्यं वदिष्यामि"” इति विक्ञोषः। भथ मन्थस्य “तरस्वितु- 
बेणीमहे, तत्सवितुवरेण्यम्" इति पृषं च । “भद्भ्धं मनः" इस्याधिकारिकाः शान्त- 
यस्वतः । इस्याहिकम् ॥ ६-७॥ 

सथोरथानकालेऽपकृप्य पापम् । निषयं हारित ङत्वा । *उदितः शुक्रियं दधे" 

दस्यादिष्यमीश्चम्ते । ““तमरहमाध्मनिः शद्याष्मानमभिनिदितं निर्हितम् । “उप मा 

भीञ्ेषतामुपयशोऽवु मा भीद्धैषतामनु वदाः। सेन््स्सगणस्सबलस्सयशास्ल्ीयं 

उचिष्ठानि'' इत्युखिष्ठति । “भीमा उचिष्ठतु यशो मा उच्िष्ठतु"" शस्युत्थाय । 

("दद्म द्विषन्तं च्चावृष्य पाप्मानमलक्ष्मी चापधूनोमि'” इति वसरान्तमवधूय । “सप 

प्राख,' इति सुम् , “इन्द्रश्च सूदयाति नः इति दे “यत इण्टर भयामहे" श्स्वेश। 

“शास शस्था मर्हो भसि, इति प्राचीम् “खस्तिदा"' इति दक्षिणां दृक्षिणावृतः 

“वि रक्षः” इति प्रतीवीम् “वि न शृण्व” श्युकीचीं सम्याबृतः ““भपेग्” इति 

दक्तिणान्रुतो दिषश्रुदीक्षन्ते ॥ ६५॥ 

॥ ४ॐ₹1 | 



१,९१.९89 9/1 

“सविता पश्चात् "'तश्च्युः,' रस्यादिध्यसुपलाय । व्यावतंमानाश्च प्रलयाय: 

स्स्युपविशन्ति । “'कथापः शान्ताः” ईति शान्तिपात्राद्प माद्य । एूथिष्यामवनिनीय । 

"यथा पृथिषी"" इ्यस्याभिश्चरन्ति । “रष मवि दाम्यत" इति दश्चिणीऽसे निकि- 

म्पति । पदं द्वितीश्रम् । दवं वृनीयम्। “"काण्डारकाण्डात् खंभवसि काण्डाककाण्डा- 

स्षरोष्टसि शिवा नः शाङे भष'› ईति दुषौकाण्डमादाय मूर्धनि कत्वा । “अन्निस्तुप्यतु, 

वायुस्वष्यतु, सूषस्तृण्यतु, विष्णुस्तृष्यतु, प्रजञापतिस्तृप्यतु, विक्पाश्षस्तप्वतु, 

सहस्राश्चस्तृप्यतु, सवैभूनानि तृप्यन्तु” इति । समन्तुजेमिनिवेशाम्पायनयेलाचा- 

च्याः । पिवृन्प्ह्यान्मिकान् । “समुद्रं बः” त्यपो निनीय । वामदेभ्यं जपित्वा । 

यथाकाम विप्रतिष्ठन्ते । यथागमप्रजनाश्वुतिस्श्रुतिविभवादयुक्रान्तमानाद्षिवादप्रति- 

छावभयं शां भवे नो भस्तु, नमोऽस्तु देवऋषिपिवुमदुष्येभ्यः, रिवमायुकेपुनरनामयं 

क्षान्तिमरिटमश्षितिमोजस्तेजा यशो बलं ब्रह्मषचचसं कोतिमाथुः प्रजां पशून् नमो 

नमस्छृता वर्धयन्तु, वुष्टताद्दुक्पयु कान्न्यूनाधिकाश्च सर्वंसात्खस्ति देवक्रषिभ्यश्च 

ब्रह्म सस्यं च पातु माम् शति ब्रह सस्यं च वातु माम् इति ॥ ६-६॥ 

इति षष्ठो ऽध्यायः ॥ 

{ एसड | 
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श्रीः 

कीषीतकगरह्यसू्म् 
॥ भवत्रातकृतविवरणोपेतम् ॥ 

५८ 
# भक १: 

उक्तानि वेतानिकानि । इदानीं स्मातौनि बश्यामः। तेषां गह्यसंक्ञा। तथा हि 
शौनकेनाक्तम् '' उक्तानि वेतानिकानि । गृष्याणि वक्ष्यामः” इति । यानि शष 
परम्परया खोकत पवोपरभ्यन्ते प्रतिश्चुताकीनि तेषां स्मातेसज्ञा । प्रामाण्यं ख तेष 

कवतप्रामाण्याद्भवति । पे शिष्टाः भौतानां कर्मणां कर्तारः त पव स्मातौनामयपि । 

तस्मात् सामाभ्यतोरष्टेनायुमानेन समार्तांनामपि प्रामाण्यम् । तथव चोक्तम्--“भपि 

वा कलंसामान्यात् प्रमाणमनुमान स्यात् ” श्ति। भपिकषान केवरं खोकत पथो- 
पलमभ्यन्ते स्मातौनि ; “ भच्चिज्ेनिता ” शस्येवमादयों मन्त्राः श्ुल्यन्तरेषु. मन्बपदे- 

ष्वाक्ञाताः; नहि कृतका मन्वा अदष्टाथेसाधका भवन्ति। कमांणि च श्रोत. 
[श्रुति ]लिङ्ाभ्यामुपरभ्यन्ते। “प्रतिलोमरूपमेतत्स्यात् , यत् स्चक्रियो ब्राह्मणमुपनयेत् 

इति श्युतिविहिताथमुपनयनमिति च क्षक्नियस्याध्यापनमधमे इति च दृहोंयति। 
तथा “गृभ्णामि ते सोमगत्वाय हस्तम्" इति च “'मया पत्या जरदशियथा सः" 
इति च पाणिग्रहणं दृति । “सूर्यो यो रह्मा विधात् स दशृद्वाधुयम्हेति इति 
मन्वः सूज विदुषे वाधरुयमिव्येतमथ कशेयति । शाख्यायनिन्ाह्मणे' इद्मन्याथेन 
वाक्येन स्थमुपनयनकमे विदितम् । पवं श्चुनितो मन्वतश्च. साताभ्युपरम्बन्ते 

तानि दैवानि प्रमाणम्, किन्तु भोतानि श्रुतिवाक्यैः प्रस्यक्षं विधीयन्त--“¶वं 
कुयौदिदं न कुयात्, इति । स्मार्तानि पुनरनुमानत उपङभ्यन्ते । श्वुतिर्शरष्यो- 

रेष विशेषः । तक्मात् श्वुतिस्द्तिविरोषे श्युति्बेलीयसी । प्रद्यक्षाजुभानविसेधे 

१, ^.येये. ४. 1. सूय, 

२. ^. प्रामाण्यात्. ५. 44. णेत्यु इदं 

३, 1,. सूय. ४ ६. ^. मन्त्रभेत् सा- 

- + ॥ 



सषिषरणे कोषीतकग्यसूभे [भ. १. स. १, 

प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 

उत्थाय प्रातराचम्याहरहः खाध्यायमधीयीत “अद्यानो देव सवितः) 
इति दवे, ५अपेषहि मनसस्पत", ईति शक्तम् › ““कऋतं च सत्यं चः इति सूक्तम् , 

(~~ २. £ 

“आदित्या अबहिरूयतःः इति वेगद्रयम्, “भि वो महताम्" इति सूक्तशेषः, 

सयक्षं हि बलीयः। भपि च उपनयनादिभिः सखतः ससकृतसयैव पुनः श्रौतम्; 
तस्ादरतिषाकषयमेव पभरमाणम्; स्खतिरपि शुल्यविरोधे । कथमेनद्गम्यने वक्ष्य- 

माणानि समार्तानीति १ पाकयज्शाब्द चोदितत्वात् । पाकयज्ञशष्दो हि स्मातवाचक 

इति न तेष्वधिकारः । तस्मात् सातांनां प्रामाण्यमुक्तम् । इदानीं तानि वक्ष्यामः- 

“' त्वारः पाकयन्चाः ” ॥ 

ननु खच “" उत्थाय प्रातराचम्य' इति गृ्यादि । न खलु प्रक्षेषोऽयं 

प्रस्थः । प्रतिज्ञासंस्छृतस्य शान्तोऽपि । “चत्वारः पाकयज्ञाः” इति प्रति 
कषासूत्रम् ; मादा हि प्रतिज्ञासूत्रं भवति यथा ` “्यज्घं ष्यास्यास्यामः'' इति । तस्मात् 
प्रतिश्चाया बहिराश्नातः प्रक्चेषोऽयं श्रन्थ इनि मन्यामहे। तथापि प्रयोग कल- 

भूयस्स्वं शासखान्तरषिदहितस्यापि खशाखाविरद्धस्यकस्य कर्मणः प्रयोगे फलमूवस्त्वं 
भषति । समानि हि श्ाख्ाणि सर्वेषां श्रवस्कामानाम् । न दयेकमेव शाखं केषु- 
चिल्ियामकम : किन्तु एकस्य कमणः प्रयोगे नाधिकषिधिरुपसंहनेभ्यः शाखान्त- 
राज्ञातः। तथा सति सर्वकम्णामनवस्थांपनं च । येनोपक्रमः स्या्तनान्त गच्छेत् । 
पर्ष ॒प्रयोगधमं शति । तसखमाच्छास्न्रान्तरविहितं चतत् कम॑ प्रमाणम् । 
भथापि दुस्खञ्ननाशिन्य आरिष्मल्यश्च ता ऋचः; तस्मात् प्रयोगे फमस्त्येष ; 
तस्मादपि वक्ष्यामः ॥ 

उस्थ(येति ॥ शायनादुत्थाओैव । परातराचम्याहरहरन्वह वक्ष्यमाणानासूचां 

खाभध्याबमधोयीत । भत्राह-उत्थायेस्युक्ते प्रातरिति न बक्तव्यम्; प्रातरेव हि हायना- 

दुस्थानम्। अाचम्येति न वक्तभ्यम् , शाक्तिविषये ““मुहतमपि नाग्रयतः स्यात्” इति हि 
स्पृतिवचनम् । श्युद्धध्येव हि कमेखयिकारः । अनाचान्तो शद्युखः स्यात् । अदहर्रिति 
च नै षक्तञ्यम् , प्रावशत्थानसमवात् । खाध्यायमिति च न षक्तव्यम् , अधीवी तेष्येव 

१, "' 0101#8 इति. ५. 1. 01118 चत्वारः. . .स्थानकतोऽपि, 

२, 41 £ {0 070४ वर्म. . .मह- ६, ^. सर्वाणि 
ताम् इति. ७, ^, खाप च 

३, 9. संस्तुत ८, 1. ४११8 भमः 

$, 4. यशे ९. ^, विस्मरति 

(४) 



श्. ६.1 परथमो ऽध्यायः 

५ इनद्शरेष्ठानि” इलयेका, “हंसः शुचिषत् इल्येका) “नमो महडयः'” इत्येका, 
“मम्गे बचेः" इति चूक्तम्, “ येनेदम्'” इति घुक्तम्, “सस्ति नो मिमीताम्” 
इति पश्च ऋचः ।॥१॥ चतवारः पाकयज्ञाः ॥२॥ हुताऽहतः प्रहुतः प्राशित 

सिद्धत्वात् । अत्रोच्यते -- सन्भ्योपासनं ङत्वाधीयीत, नोस्थानानन्तरमिल्येतत् 
प्रातराचभ्यत्युक्तम् । अथवा उत्थायाचतम्येव्येतावता सिद्धे न सरवैदोत्थानानन्तरं 
स्यात् । प्रातरबास्थानानन्तरं स्यात् । प्रातरवोत्थानानन्तरं प्रातरित्युक्तम् । अपिच 
प्रातसयाचमने नाम सन्भ्योपासनमिव्युक्तम् । अहरहरिति चानध्यायप्रतिषेधाथैः । 
नास्य खाध्यायस्यानध्यायो ऽस्ति; अषशरदहरधीयीतेव । ननु मन््रलिङ्कात् दुस्खभ्रदशंने 

न स्यात् इनि चेत्, नैतत्; अदरहरधीयीतेव दुस्खप्रददौने चेदयेवमथमहरद- 
रित्यु्तम् । खाध्यायमघीयीतेति खाध्यायं कुयादिल्ययथैः 1 भौतश्च सन्द्शः पार्वतः 

[अहरहः |खाध्यायमधीयीतेति । तस्मादुत्थाय सन्ध्यो पासनं कृत्वा, प्रणुद्य-प्रणवो 

हि प्रसिद्धः--वस्यमाणा ऋचः सकृद ्चारयेद्ासीनः ““उञ्चेरासी न्यायं बहचं उश्चेन्या- 

यश्च वेदः" इति च पकश्चुष्यन्तर भवति । स हि खाध्यायधंमेः | कास्ता ऋचः यासा 

मध्ययनं कतेग्यमिति प्राप्त उच्यते--"“अद्'' इत्याधा ऋचस्ताः या अहरहरभ्ये- 

तव्याः ॥१॥ 

चत्वारः पाकयत्नाः ॥ द्दानीमस्माभिवेश्यन्ते । स्मातों दर्विष्टामः पाकयश्च 

इति न्यायविदस्यः पाकयज्ञा इति जानन्ति । प्व मदक्षापनाथंमभिमतप्रदशंनार्थं 
चत्वार इति संख्याग्रदणम् । निदंशादेष हि चतुष्टयं सेत्स्यति । पाकमल्लाक्यश्च 
ब्रह्मथज्ञादयो वक्ष्यन्ते; सस्मात्पाकयज्ञानव वक्ष्यामः शति न प्रतिश्चा । वक्ष्यम्ते 

अन्यानि च स्मातानीति पाकयज्कप्रव्रौनाथेः प्रतिज्ञावचनः पाकयज्ञा इति निदेशः ॥२॥ 
क ६ हुतो... ...इति ॥ इतः अहतैः प्रहुतः प्राशितं ई्येतेषां निर्वचनमाचार्य 

पव करिष्यति ॥२॥ 

१, 10. पञ्च्चन ७. 1.. धभकाः 

२. 1, 0018 अत्र ८ 1. अस्ये लाया 

३. ^. 8१५३ प्रातराचमनं नाम ९, 1. च तस्वाय अह 

४, ^ 0111148 च १०. 1, 011४8 अहतः `. 

५. 1.. हरहरधीतेवयेतदुक्तमुक्तम् ११. 4 ४१08 च 

६. ^. 01018 समभ्भ्या...इति च 

[8] 



सबिषरणे कौषीतकगयसूभे [अ. १, ख. १, 

इति ॥३॥ पश्चघु बहिः शराः ।४॥ षिवाहे चूगाकरण उष॑नयने केशान्ते 

पञ्चम बहिः श्राखायाः ॥ श्ालभ्मिरिष्योपासनस्यास्या । वेबाह्यस्येव्यथैः । 

पञ्चसु वक्ष्यमाणेषु कमसु रालाप्नेबदिरन्यस्िक्नम्नौ प्रयोगवृत्तिः स्यात् । कथं प्रापो 
लिषाहादिषु वैेबाष्ोऽश्चिरिति चेत्, न प्रापषद्येष प्रतिषेधः क्रियते; ततोऽभ्बत्र 

विधाने क्रियते-पतेभ्यो वक्ष्यमाणेभ्यः पञ्चभ्यः कमेभ्यो ऽन्यत्र शाङाप्रावेव प्रयोग 
इति । पतदपि न । निष्कमरणिकादिषु कुमारस्य शालाश्चिनोस्ति ; विचःहे यत्पद्यते ; 
कथं तज्र द्ालान्नो व्रयोगः ध्यात्! पितुराचायेस्य वा शालात्चो प्रयोगः स्यात् । न 
हि कुमारः खयमेव तत्कम करोति । यश्च करोनि तस्य कश्ालाभ्रौ भवति । यदि 

कतः शाराध्चिने विद्यते, अश्चिमान्रे करोति । स चापि हि केवलाऽन्निः सा 
विवाह । न चाधानवदधिवाष्ऽभरिसंस्कायथः; भायींपनयनार्थो हि । तस्मात् 

वैषाह्याग्न्यसमवेऽन्या्निवृत्तिना निष्कमणिकादीनामभ्चिमान्ने प्रयोगः स्यात् । तत्रापि 
ख खौक्िको.ऽभिवेक्यत। तेषु पञ्चसु बदिश्शालायाः प्रयोग इति ॥ ४॥ 

विवा... इति ॥ गतेषु पञ्चसु । केशान्त शति समावतेने । किषाहानन्तरं 

सीमन्तोल्नयनं र्वक्तव्यम्। सहि क्रमः। सीमन्तोक्षयनस्यान्ते वचने वेधम्यक्षाष- 
नाथेम्--ओपासने वा तस्य प्रयोग इति। भथ कस्मात् विवाहचूट्ाकरणोपनयनकेज्ञा- 

स्तसीमन्तान्नयनेम्बिति नोक्तम् ! नेष दोषः । न हि निलयः समासः ; अथापि समा 

सव चनेष्वेतश्चोच स्यात्, कलात् पृथक्नोक्तम--इति । थापि सवेत्रेवमेव वदल्या- 

शाः “'तद्यथा निगमल्यनेषु च सा देवतोपलक्ष्यते आवाहन उत्तमे प्रयाज जिष्ठ- 
्षिगदे सूक्तवाके च" इति । न ख तत्राषाइनोत्तमप्रयाजसखिष्कृनिगवसूक्तवा- 

केष्वित्युक्तम्। ““ इतः अहतः प्रहुतः प्रानः” इद्यत्र न च ुताहुतप्रहूत- 

परीदिता दस्युम । लक्षणाविरद्धं यथेष्ठं वक्ष्यति भ कथिच््डभ्य आचार्यम् ॥ ५॥ 

१, 10. शालायां ७. 1. भाया पवनदयाथां 

२. 1. चोलकरणे | ८. 1५. कतेब्यम् 
३, 1. नयन एके शन्ते ९. {.. ष्वपि चोद॑ 
४, ^, दारा १०. [+ 0118 न 

५. ^, केवलोक्िः यो विवाहे ११. ^, उक्ताः 

६, ^, चैस्कारः १२. 4 01018 न 
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धू. ८.1 प्रथमोऽध्यायः 

सीमन्तोन्नयन इति।५। उपचिप्योद्धल भोक्ष्य अभिशूपसभाधाय।।६॥ निभेन्ध्यैके 
विवाहे।।७॥ उदगयन आपूयेमाणपक्ि पुण्याहे इमाय पाणि गृह्णीयात् । जाया 

उप... ...धाय ॥ अच्चेतेषां पञ्चानां कस्सिश्नग्नो प्रयोग इत्याद--उपलिपोदत- 

प्रोक्षिते देहे भश्मिमुपसमाधाय तस्मिन्नेतानि कुयात् । नु वश्वति “चतुरश्रं गाम 
येन खयदषडिलमुपरिप्व' इति, 'लछखां लिखित्वा इति च; “ता अभ्युक्ष्य, इति 

च । उपटपनादीनि पुनदंशसंस्कार पव । पतषामेष पञ्चानामन्यत्वावुभयेषां समु- 

शया विवाहादिषु । आदायेच उपछिप्य, तत उद्धस्य, ततः प्रोशष्व, ततश्च समि. 

उथयेवमादि कमं कुयात् । ययेवमपि देरसस्कारः प्रङतिविदृतिप्रतिश्युतिष्टोमे हि 
प्रविदव ततस्तत्पङतीनां विक्ृतीनामपि प्रकृतिवदिति गच्छति । नेष दोषः। 

पृथक् तेषां विधानात् न विशति गच्छति । यदि विकृतावपि दि स्यात् “श्रतिः 

श्रुते जुहोतिः" इव्ययिरृल्य तनत्रावक्ष्यत् ॥ ६॥ 

निमेन्थ्येके विवह ॥ पके आचायः । प्वंविधे देक्ते निर्मथ्य तस्ििमे. 

थ्येऽस्नाषेषां पञ्जानां प्रयोगं मन्यन्ते, न लोकिके विवाहे । विषाह दल्यधिकारो 

वेदितम्बः। बदित ऊध्वमनुक्रमिष्यामः, विवाह दयेव तदेदितम्यम , आ अतुर्थी- 
होमपरिलमातेः । कथमतह्भम्यतेः आ ततः आधकार इति। ततो हि सश्षान्त- 

रेण कमोणि चोद्यन्ते । पुसवनगर्मरक्षालामन्तोश्नयनमियेवमारि आ चतु्थीहोम- 

परितमासेर्विवाहं इस्यधिक्रार इति ॥ ७॥ इ 

उदगयने ......संपन्ना स्यात् ॥ उद्गजने आपपूयमाणपर्षे शुद्धपक्षे पूेपक्षे 

पुण्याहे यदहरुमयोवेवादः प्रशस्तज्यातषे तस्मिन् कुमे पाणि गृह्णायात् । कुमाय 

इति षष्ठय्थं च तुरथीं । या लक्षणसपन्ना स्यात् तस्याः पां रक्षणज्ञासेण परस्य प्रह. 

स्तङश्चणायाः पाणे गृह्णीयात् , न कुत्सितलक्षणायाः। मापूयमाणपक्च इति बहत्पाक्चर- 

छतो देषो नास्ति; तत्पयौयशाम्द् वचने न वोषाऽस्तीर्युकते पुरस्तात् । वसाश्दुद- 
पष्ठ व्रति च ज्योत इति च पृथेपक्ष इति च यपृथेमाणपक्च इति च यये षश्ष्वति । 
कुमारीशशषष्दो ऽस्पृष्ठमेयुनाममिधते । '"मसमानगोश्राम् ' इति चोतरत्र षश्यामः । 

१. 10, इत ४. ^. विबि 

२. ^+ ६११०8 वा ५. +, उक्तः 

३, ^. विषाहाधिकारः ६. ^. पूयेमाण 
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सविवरणे कौषीतकगरह्यसूते [अ. १. से. १. 

छक्षणसंपन्ना स्यात् ॥८॥ यस्या अभ्यात्ममङ्गानि स्युः समाः केशान्ताः ॥९॥ 
@ ¢ आवतोवपि यस्ये स्यातां पदक्षिणो श्रीवायां षङ्कीरान् जनयिष्यतीति विधात् ॥ 

अथ द्वितीयः खण्डः 

जायामुपग्रहीष्यमाणः अनृक्षराः'' इति वैरकान् गच्छतोऽन्ुमन्तरयते।।१॥ 

घरश्च समाब्रच्तः स्यात् ; न समावतेनात् प्राक् । विवाहादीनि हि समावतेना- 
न्तानि कमोणि वश्यति । उत्तरत्र च तद्वक्ष्यामः । तस्माव्छमावतैनानन्तरं ङक्चषणतः 

परशस्तामसमानगोत्रामस्पृष्टनेथुनां सम्यक् परीक्ष्य तस्याः पाणिं गृह्णीयात् । तदु 

कम--““असमानगोश्रामस्पृश्मेथुनां सदृशी भायां विन्दत ईति। “पाणि गृह्णी 
धात्” इति वचनात् पाणिग्रहणसंयुक्तं मुख्यं विषाहकमति मन्यामहे ॥ ८ ॥ 

यस्याः... शान्ताः इति ॥ लक्षणमाह । आत्मति श्रीरमभिदहितम् । अभ्या- 

त्ममिति शरीरामिरूपाणि ; शरीरसंस्थानयुक्तानि चं। नच इखानि नच विरू 

पाणि अस्या भङ्गानि स्थुः । केरान्ताश्च यस्याः समाः स्युः सा लक्षणतः प्रशस्ता 

स्यात्, दशेनीयसेवोङ्गीव्यथैः । प्रयिण रूपवत्यः शीटवत्यः स्युः ॥ ९॥ 

अब... विद्यात् ॥ प्वमपि किञ्ज्वक्षणे श्यात्, भ्रीवायां ढौ रोमावर्तौ 
प्रदक्षिणो स्याताम् ; सा षड्ीरान् जनयिभ्यतीति विधात् ॥ १० ॥ 

अथ द्वितीयः खण्डः 
जाया... .यते ॥ एवं परीक्ष्य उक्तटक्षणां जायामुपय्रहीष्वमाणः तस्याः पितु 

सकाशं वरकान् प्रेषयति ; तांश्च घरकान् "अनृक्षरा ऋटजवः सन्तु पन्थाः” इष्य 
मयचा गच्छतोऽनुमन्त्रयते । अनुमन््रणस्य जवपत्वभुक्तं पुरस्तात् । ("षङ्कीरान् जन 

विभ्यतीति विधातः इति पुज्रा हि प्रधान प्रयोजन दारकमणि । उपशब्दः 

समीपवाची । ब्रहीष्यमाण शष्यतावता सिद्धे पू्ममन्त्रकं वरणं छृत्वा येन केन. 

चिदुदितृमता च श्रुते आलसक्षकारे च कमेणि पुनः समन््रकं वरणं कुयोत्, नादा. 

वेवेव्युकतम् । उर्पप्रहीभ्यमाण इत्युक्तम् । वरकाश्चाचायंसदहिवाः स्युः, उत्तर 

शैनात् ॥ १ ॥ 

१ ट 10. संम ५० 14. समानित्यथः 

२. 10. षरगान् ६. 1. सकाशे 
३. ^+ ०११६ रश्चणशास्ं स्वयमपि ७. 4. 07118 उप 

४, 1, 0110168 च 
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षू. २.] प्रथमो ऽभ्यायः 

अभिगमने पृष्पफरयवानादाय उदङ्खम्भं च “अहमयं भो" ईति तिः परोच्य 
वरिते प्राश्यखा गृह्याः प्रलञ्छखा आवहमानाः कन्यां वरयन्ति इमामथुष्मा इस्थ- 

अभि......येति ॥ षरका दुहिकैमताभिमता अभिगमने पुष्पफल्यवानुद्म्भं 
चाद्ायामिगम्ब (अहमयं भवति! इति जिः परोच्य वरयन्ति। "अहमयं भवति' शति 

निर्देशः यथा गुरोस्स्वभिवदि तमहमयं भवतीति घ्रयादिति पतस्कमे वति, यदि 
र्थम् "वयमागताः शति त्रिरकत्वा तस्सिन्वरिते तेन श्रुते पुनः प्राङ्मुखा गरष्याः 

कन्यया सह प्रलङ्मुखा आवष्माना आसीनाः कन्यां बरयन्ति शदमाममुष्मा 
हत्थं गोत्राय यूयं दातुमहेथः हति । गृहे भवा गृह्याः । यस्यद्रहसम्बन्धिनः 
पिश्रादयः प्राङ्मुखाः कन्यां मध्यतः रत्वा आसते । आषहमानां वरकास्ते प्रयः 

ङ्मुला आसने । कन्याग्रहणं कन्यात्वे लंविक्ञानार्थम्ं । अमुष्मै इत्यत्र चतुथ्यै- 
न्तेन नामनिर्देशः कतेग्यः। कन्यां मध्वतः कृत्वा आसते । यथा यक्तं पुरस्तात् 

असंप्रयोगे तं शाष्दमुदधृष्य तस्य स्थाने नामधेयनि्ंराः कतैव्यः इति, सव्यम् ; प्व 
मपि [न] कन्यानामधेयनिदेशः । पवं खगुणस्य नामधेयनिरदेशः कतेग्यः । भविक्षते 

संक्षानोऽथां हीह निदेशः कन्यासमीपे । यत्पुनख्क्तम्, असम्परयोगे नामनिदंश इति, 

तन्मन्तरेषु “बमं जायाम्" दय्येवमादिषु भवति । निदंशमात्रेण हि तन्न कमं 
जिद्धयति । इह पुनरभिप्रेतगुणेश्रवणात्तस्या रोचने ; अंनभिप्रैनगुणश्रवणान्न रोचते । 
पनस्मादमुष्य युतः, अमुष्य पौनः, अमुष्य नप्तामुकनामधेयो युवा दष्ौतयो बवान् 

हीखुवान् विद्धान् ध्मश्चः कमेक्षो विह्ारशीलो खाकन्ञो गुणसम्बन्धसम्बन्यिविशि- 

एश्चष्येवमादीनन्यांश्च गुणानभिधायर पवंविधाय इत्थंगोत्राय इमां कन्यां युयं दातु- 

मर्हथ इति वरका माहुः । यदेवम् , इत्थंगो्रायति परथग्गो त्रनिद्शो ऽनथक्रस्स्यात् । 

ह ^ १. ¶. अङ्गमयं भवतीति ०. ^. विदृज्ञानाथम् 
२. 10 0111115 इति ११. ^ ४१8 वि्चानार्थम् 

३. ^. मताभिगमने १२. ^. तस्याः 

४. 1, ४०8 उक्तो १२. ^. संविद्ज्ञानायः 

५. 1. 0118 कन्यां १४. ^. गुणान्न सेचते 
६. 1. 01108 यूर १५. ^ 01118 अन. . -रोचते 

७, ^. सैनन्षिना १६, ^ 01118 पुत्रो .. .मुष्य 

८. ^ ४११8 इति १७. ^\.. म्बन्धिसैबन्धे दाति. 

९. 14. कम्यास॑- 
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सधिवरणे कौषीतकगैशस् ते [अ. १. खः 

गो्षाय इति ।॥२॥ उभयतो रुचिते पूणेपातीमभिगृशन्ति पुष्पाक्षतफटहिरण्यः 
पिश्रान् | "अनाधृषटमस्यनाध्ृष्यं देबानामोजो अभिक्नस्तिषफा अनभिश्शस्तय- 
इ्ञसा सलय्ुपगेषं युषिते मा धाः? इ्युस्थाय कन्याया आचायः ५अआ नः 
प्रजाम् इति मृधि निषिश्वति ‹भ्रजास्त्वयि दधामि । पशुस्त्वयि दधापि। 
तेजो ब्रह्मवचेस्यं सवयि दधामि” इति चः॥३॥ 

धयमप्यथो ऽमुष्मा श्व्येवं सेत्स्यति*। अथ किं सेत्स्यति ? पवमसमानगोच्त्वक्षाप- 

नायै गोचरस्य पृथग्वचनम् । कस्यचिद् गुणस्यावचने हि दोषो भवति । कथं तसिक्ष- 
काते तेन ते कन्या; प्रयच्डेयुरिष्येवं गुण उक्तः प्रधानत्वादिति मन्वामहे । प्रधान- 
गुणवचने हि स्वेगुणवचनं स्यात् । बुद्धिमतो दह्यादयत्वादयः । गोत्रावचने दाषः । 
तस्माद् गोत्रैवचनम् , एवंगोध्रायेति । समानगो्राय हि युणाः स्युः, तस्मादसमान- 
गोध्रायेति विज्ञापना गोश्रस्य पएृथग्बचनम् । तत्र यदुक्तमसमानगोश्रायेति, उतरत्र 
वक्ष्याम इति ॥ २॥ 

उभ......ति च ॥ उभयतो वरपक्चषतः कन्यापक्षतश्च । रुचिते कमे कु 
ध्यथसिते । उभयपक्ष्याः पूणपात्री पुष्पाक्चतफरुहिरण्यमिधाममिमशन्ति “अना 
धृष्टम्," श्स्यनयचां । उभयपश्ष्याः कन्यापक्ष्या वरपश्ष्या इति । चरपक्या हि पूते 
मेव समथः । समुप्य हिताडचोत्थाय । दर्शनीया युवती शीलवती शक्षणाभिङ्ञेरमि- 
एता पुज्रादिभिर्गुणेः परता कन्येति वाक्या्थैः । कन्यालम्बन्धिनश्चेति । यदि 
कभ्येव तस्मे न शोचते न सम्बन्धिनः तत्कायं भवति । हिनाहिनानभिश्ञा हि 

सष्टायाः । सम्बन्धिनो हि दवति कम्यां ससम तथा न तत्कायः'१| । तद्िन् सिग्धरा 

यावज्जीवं तेन सह संवसति । तस्मात् कन्यातः कन्यासम्बन्धितश्च देचिने । पूतेमेष 
हि कन्या तत्सम्बन्धिभिः तसिन्सव॑तो रुचिते सवं पृणपात्रीमभिष्धश्लनिति । उदङ्कुम्भ 

चेत्युक्तमेव । तं कुम्ममद्धिः पूरयिघ्वा तस्मिन् पुष्पादीनि पूवोौक्तान्योप्य हिरण्यं 

च । अक्षतमिति यवस्याख्या । अथ कस्माद्धिरण्यं पूवमवाोकतम् ? शद वचनादथदेधा- 

यास्यति । यथेधं पुष्पादीनि पूव न षक्तभ्यानि। इह वचनाद्थादेवादूस्यति । 

१, ^11 € ८९४ 10. पात्र ६. [, 01118 गोज्नवचन .. -युक्तम् 
२, 10. चिते मेघाः ७, 1.. उभयपक्षाः 
३. 16. मूर्भनि ८. 1. लक्षणकः 
४, ^. ४६१8. हि, , ; ९, [.. समे 

५. ^. दोषाभावः तस्िन् 
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सू. १.| प्रथमो ऽभ्यायः 

अथ तृतीयः खण्डः 

प्रतिश्ते जुहोति।।१॥ चतुरश्रं गोमयेन स्थण्डिकबुपटिप्य पूथैयोषिदिशयोः 
दक्षिणां भाचीं पिञ्य उत्तरां देवरे पराचीमेवेक उदर्संस्थां मध्ये रेखां शिखिला 
तस्या दक्षिणत उपरिष्टादृष्वापेकां मध्य एकायु्तरत एकां तामभ्यु््य 

“अध्रिं दधामि मनसा शिवेनायमस्तु सङ्गपनो वप्रूनाम् । 
मानो हिसीः स्थविर मा मारके नो भवद्विपदे त्रं चतुष्पदे ।' 

यद्वरं हिरण्यनिष्यत्वज्ञापनाथं पच नोक्तम्, नियं हिरण्यं भावम हिरण्यं च 

बिश्चयादिति हि श्चुत्तिः । “तस्मात् सवणे हिरण्यं भार्यम्" इति विक्वायते । उक्तं 

पुरस्तात् नामकरणमन्त्राणां ज्ञापनम् । पृ्णपाक्रीमभिशरृश्य उत्थाय चाचार्थस्तामि- 
रद्धिः “अ। नः प्रजाम्” हति कन्याया मुधेनि निषिश्वति तिष्ठश्नासीनायाः। “प्रजा 

स्त्य दध्रामि । पुस्त्वयि दधामि । तेजो ब्रह्मवर्चसं [चैस्यं ] सवयि दधामि ।'” इति 
त्रिभि्न्तेः निषिञ्चति ॥३॥ 

अथ तृतीयः खण्डः 
प्रति... . हाति ॥ प्रतिश्युने कर्मणि दुहितृमता गृष्येः कन्यया च प्रतिश्युतं 

कर्मेति बरकैरुक्त तच्छ्व्यौ वरो जुहोति ॥ १॥ 

चतु......पाष्ट |: व्यवधायकमिदं वाक्यं पूवयोिंदिशयोरिति । उदङूसं- 

स्थां दक्िणां प्राचीमिति च्ीणि वाक्यानि । मध्ये सन्यवाक्ष्यव्यवहितानि बहूनि 
वाक्यानि पुरस्तादुक्तानि । तश्च वाकष्थलक्षणमिति चोक्तं पुरस्तात् । आह च- 

“यस्य स्याद्येन सम्बन्धो दूरस्यमपि तस्य तत् । 

अर्थतो हछयसमथानामानन्नयैमकारणम् ॥* 

इति । लोकरिकानि वाक्यानि तथाविधानि इदयन्ते ““उव्कं पुनन्तीं ब्रूमो ब्रा 
प्रणिधिनं कतमेन तु तीथन गावः शुरण पाययेयम्'' इति । चतुरश्रं गोमयेन स्यण्डिख- 

मुपकिष्य पूर्वयोर्विदि शयोरिस्येव वाक्यम् । नेतद्धाक्ष्यम् , साकाङ्घत्वात् ; न साका 

वाकयं भवनि । उक्तं तु वाक््यलक्षणम्-““अर्थेकस्वादेकं वाक्यं साकाङ्क चेद्धिभागे 

१. "{' 01118 पिच्ये ५. ^. कम्यायाच 

२, ({. सखा ६. ^. श्रुतावरोऽजुहोति 
३. 1, उत्तर एकां ७, 1, धूमयोजिभ्रिशयोः । उद 
४ 1, मातर ८. 1“. प्रवीणा कत 
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सविषरणे कौषीतकगृष्यसूभे [अ. १. ख. ३. 

स्यात् ” इति । अपि चोक्तम्- “साकाङ्क स्वेकवाक्ष्यं स्यादसमात्तं हि पूर्वेण? इति । 
नैष दोषः। साकाङ्कमापि वाक्यं मवति । कमेवाक्यलक्षणं हि येकं कर्मसाधन- 
मभिधत्ते शाष्दरूपं तदेक धाक्ष्यमित्युखयते । यथाहरपात्रमिति भ्रनिश्रुते जुहो तीनि । 
तन्न ''समानकतकयोः पूरका", इति स्यप्थरत्ययो विहितः! स दोरक कर्तारं 
निदशेयति । तस्मादुत्तरेण कमेण! समानकवैकमेतदप्यन्यत् कमे चेद्वाक्यं तदभि- 

धायकं ॒शब्द्ङूपं मवितुमदहेति' । क्रिया श्य पलभ्यते । यत्र तूत्तरं कमै नास्ति 
तत्राध्याहारः कतेष्यः स्यात्, यथा--“उपह्वयेष दक्षिणाकालः” इति । इदमुप 

ह यान्यत्कपं करोतीति तच्र भवति । तथा हि तन्न केषाञ्चिद्याख्या। तसात् प्रस्ययान्त 
मपि वाक्षयं भवति । कचित् प्रतिश्चुते जहोतीति शब्दंचोदितस्य कर्मेण इतिकर्त- 

उयता विधीयते । वास्तोः पृवेयोः खण्डिलं गोमयेन चतुरभमुपरिप्य तयोर्विदि- 

शयोर्निवमः क्रियते । दक्षिणां पाची पिच्ये कर्मणि प्रतीयात् । उत्तरां दैवे। उत्तरां 
भ्रा दैवे कर्मणि प्रतीयात् । प्राचीमेचैके। दैवे कर्मणि । प्राचीमेव दिशमेके आचार्या 

मम्यन्ते । प्राचीमेक दव्येतावता सिद्धे, पएवशब्दोऽवधारणा्थः । अत्रधारणं चाभि- 

मतपक्षप्रद शनाथम् । “प्राङ्न्यायानि देवकमांणि' इति हि परिभाषितस्य वाक्ष्य- 
खण्डस्य रोषः “डपलिप्य तस्य मध्ये उदक्सखंस्थां ठेखां छिखित्वा'” इति । सर्वाश्चा- 
धृतो दृक्षिणनः प्रवृत्तय उदकूसंस्था भवन्तीव्येवोद कूसंस्यता सिद्धयेदिति चेत् , तन्न; 

दक्षिणत उक्तरतश्च कतंव्ये दक्षिणत आरभ्य उद्क्संखं कयत्, न यथेष्ट इत्या- 

रम्मसमासिनियमः । अयं पुनः “श्राङ्न्यायानि देवकमोणि" इत्यस्यापवादः । प्राक्- 

सख्य पच च वक्ष्यति । या टेखा परिभाषासामथ्योन् ङेखाया उपरिष्रात् दक्षिणत 

उ.ष्वीमेकां टेखां लिखित्वा तस्योपरष्ठादिति न बरि्िखेदिलयवमर्थम् । ऊरभ्वीमित्ति 

उद्धल्येषं लिखदिष्येवमथैम् । तथा मध्ये उत्तरनश्च लिखित्वा ठखा अभ्युक्ष्य अद्धि- 

रभ्युक्षणादि क्रियत इति पुरस्तादक्तं सूत-- “अचि दधामिः' इत्यनेन मन्त्रेण । 

तुप्णीमेव वा । अर्चि तत्र प्रणीय तस्याञ्नेः समन्तात् परदक्षिणं पाणिना सोदकेन शिः 

परिमा । परितः । परीति स्ेतोभावे । तथा पयुश्चतीनि । तस्मात् समन्तादिति 

न क्त्यम् । नैष दोषः । उनवाची कदाचित् परिशब्दो मवतीनि मत्वा समम्ता- 

१. {, ४००8 इति ५५. 1,. खण्डमितस्य 

२, 1 8 1. यथादि ६. 1, 01116 लिखेदि््येरव 

३, ^. सोकत्वा प्रय ७. 1. उक्ता अगं 

४, ^. शब्दरूपचोदित ८. 1.. परिः 
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धू. ७.1 पथमो ऽध्यायः 

इत्यपरं भरणीय तूर्णी वा प्रदक्षिणम् । अग्नेः समन्तात् पाणिना सोदकेन तिः 
परिमारि॥२॥ तत् समृषहनमिलया चक्षते॥२॥ सशृदपसथ्यं पिञ्ये॥।४॥ अथ परि- 
स्तरणम्॥५॥दक्षिणेन हशानादाय सव्येनापनोति।६। दक्षिणं जान्वाच्य प्रागग्रैः 

दित्युक्तम् । यथा उद्ङ्पर्याचष्य प्र॑तिपर्थावृत्य परिदधातीति च । नैतदस्ति प्रथो- 
जनम् › वचना्षत्रोनवाची ; उदङ्ङ्त्युक्स्वा तत्र न हि सर्वतो दिक्मावृष्याथो- 
दज्मुखो भवति । प्रतिपयोबुत्येव्यन्र परतिशष्डो यथापूवेवाची प्रतिपयाचरस्य दक्षि- 

णामुख द्वास्त इति । परिदधातीद्यत्र यथासम्भवे समन्ततः प्रात पुनः पश्चादहः 
क्षिणन उष्वरतश्चेति वचनान्न भवति । तस्मात् परीति समन्ततो भावे बतत पव । 

अथोत् वचनाद्वान्यथा स्यात्, यये्बामह समन्तत इति समीपवाचीति ब्रूमः । उक्तं 

पुरस्तात् दक्षिणपाणकारित्वम् । वचनाद थोद्धा सव्य पाणिकारित्वं स्पात् ॥ २ ॥ 

तत् स......क्षते ॥ तत् पाणिना सोदकन त्रिः परिमाजैनम् समूहनमिदया- 

चक्षते आचायाः; । शह सिद्धया सक्या पुरस्ताद् व्यवहारः कृतः-- परिसमूहनम्, 

पयुक्षणमिस्येषमादिषु ॥३॥ 

सक्र......पिच्ये ॥ पतदेबापसभ्यं भवति पिच्ये कमणि । ननु-अयं विधिः 

सवैर पिये कयीदिति, आदोखित संज्ञाविरोषनिदं शः-इति । ब्रुमः । पिष्ये 
चापि परिसमृष्यप्युक्तम् ॥ ४॥ 

अथ परिस्तरणम् ॥ समूहनं छत्वा तरि: परिस्तरणं करोति । कथमिति चेत् 
इतीदेमुक्तम् ॥ ५॥ 

क, (षि ०५५. प क्व, क, 

दक्षि... ...नोति ।॥ अपनोतीति धारयेदिष्यथः । दक्षिणेन पाणिना कुशाना- 
दाय तान् पुनः सभ्येन पाणिना गृह्णाति । इह दक्षिणेनेति सभ्ये षिधिसंशयादुक्तम् , 

अनुच्यमाने हि सब्यहस्तादाने पाक् संरक्ष्यते ॥ ६ ॥ 

दक्षि ...णाति॥ दक्षिणं जान्वाच्य तेः कुक्षेः प्रागग्रैः परिस्कणाति ॥ ७ ॥ 

१, (, 8866 18 [€ ० {0 ४. 1. तम्मधादणिना सोद 

5111111 तूष्णीं ...णम ५. ^, नासमूहन 

२, 1. 89५6 18 [€ छपा 0 = ६. ^ 00118 त्तिः 

7111111 कुशान्. . -जाम्बाच्य ७. ^. सव्य 

३. {,. 010118 प्रतिपयाबरल्य 
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सविषरणे कौषीतकगशयसृभे [अ. १, खं. ३. 

कसेः परिस्णाति ॥७॥ तित् पश्चा ॥८॥ पुरस्तात् मथमम् ॥९॥ अथ 

तिष्व पञ्चदद्रा । भिवरणं तरिवृष् ; पञ्चङ्स्वः आवर्तनं पञ्चवत् ॥ ८ ॥ 

पुरस्तात् प्रथमम् ॥ स्वृणाति ॥ ९॥ 

अथ पश्चात्... भवन्ति ॥ प्वं पञ्चवृदपि प्रथमे स्तृतानां ङुशानां 
मूखानि द्विनीयस्तरणङ्शाच्रेः प्रच्छादयति । पव तृतीयस्तरणक्ुशात्रेः द्विलीयस्तर - 
णङ्कुदामू खानि । प्रागत्रैरिति न वक्तव्यम् , परिभाषासिद्धेः । इदमिह चोचम् --“अथ 
परिस्तरणम्" इयेतत्तावन्न वक्तव्यम् , पव परिस्तृणातीति विधानान् । वदयवम्-- 
अन्योऽयं विधिः “अथ परिस्तरणम्” इति । विधानादिषश्मपि ऊुशोरधयेव भवति । 

परीति स्वैनोभाववाचीर्युक्तम् । कुरोरन्नि नवंतो दिशं स्तणाति! नत्र पुरस्तात् 
पश्चाश्च कुशाः तियेओो भवान्ति अथात् । न हि सर्वत्र प्रागच्रैरत्र परिस्तरणं सवतः 

कतु शाक्यते । कमाणीत्यत्र शाक्ष्यते, ऋते वक्ष्यमाणाविधानात् । अतः प्रागम्राणा- 

मपि कुश्चानाप्रस्तित्वज्ञापनाथेमुत्तरक्र प्रागग्रैरपि विधानम् । एवं केषाचित्कुरानां 

तियेषषत्वे सिद्धे तेषामुद्गंभ्रत्वं परिमाषया साधितम् । ““प्राद्न्यायानि देवकमांणि" 
इयर उद् ङ्न्यायान्यपि कानिचिद्धमन्तीति । पवं दक्षिणत उत्तरतश्च प्रागग्रैः 

स्तृणाति पुरस्तात् पश्चाश्च उद्गग्रेरिति । पव॑ परिस्तरणविधानमुक्तं शोनकेनापि- 
““पुरस्तादक्षिणनः पश्चादुत्तरतश्च' इति । अत्र उद् संस्यमिति । पयं दक्षिणत उत- 

रतः प्रोगप्रेस्तेणाति । अथोक्चरतः परिस्तरणविधिरभिमतः। आहत्य ऊरखतिधानात् 
संवाश्चाश्रृत इति आबृल्पयोगं परिस्तरणं प्रसज्य परिभाषा त्रिधीयते। सर्वाश्च 
भाब्ृतो दक्षिणतः प्रवृत्तय उदकूसंख्या प्रवृरत्तिरा। प्रारम्भ दक्षिणतः प्रारभ्योदगप 

वगः प्रयोगाः कर्तव्याः । सवेग्रहण परिभाषानिराकरणा्थम् , इतरथा परिस्तरण 

पष हि स्यात् ॥ १०॥ 

१, 10, 41 ४116. 42 1९11 ८, 14. यद्वेवमन्यो विधिः 

{01 1616 ९, ^. कुरात् 

२. 1. पञ्चति व्यत् वेनं १०, [, ५११8३ न 
३, 1, 01108 स्तृणाति ११, ^ 01118 परि 

४. ^, प्रथमः तृणानां १२. ^. उदग्रह्वं 
५. ^. मूल्ममूलानि १३. ^. इयेकं 
६. ^. छादयति १४. ^, ससं्याश्च 
७. ^. कुशमूखमेः 
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धु. १. प्रथमो ऽभ्यायः 

पशान्मूलान्य्रैः प्रच्छादयति सवांश्राहतो दक्षिणतः प्रत्य उदकसंस्था 
भवान्त ॥१०॥ सकृदपसम्य पत्रय ॥१९॥ नाञ्याहुतिषु नल परिस्तरणम् ॥ 

१५॥ नलयाहुनेषु वा ॥!: 

अथ चतुय; खण्डः 
दक्षिणता ब्रह्माणं प्रतिष्ठाप्य उदपा त्रा “मूञरूवः सुव्रःः इत्युत्तरतः 

प्रणीताः कुशनरुणे अविषमे अविच्छिन्नग्रे अनन्तगेरभे प्रादेशेन भरभाय कुरेन 

सकरदपसय्य पन्च ॥ व्याख्यानम् ॥ ११९॥ 

नाञ्या......२१ ॥ आज्याहूतिषु न निष्यं परिस्तरणं स्यातः; चविक्रल्प 

दष्यथः। इह प्रधा गहुतिसाद् नाभिव्यङ्गया हुनिष्वाज्यहविष्षु ॥ ९८॥ 

निलया... षु या ¦| वाश्ब्दोऽधिकाथैः) निलयोहृतिषुचं न नित्याः परि 
स्तरणम । निद्याहुनय ईति स्थालीपाकाद्रीनि कमाण्युच्यन्त । तथा हि वक्ष्यामः| 

अथवान्यशासख्जविरहितानि कमीणि यानि नेषामप्ययभव दामनिधिः । तत्राहरहःकते- 

व्येषु सत्सु न नियं परिस्तरणमिति शाखान्तर परिग्रहः ॥ १२३ ॥ 

अथ चतुथः खण्डः 

दधि... ...ति ॥ अश्चेद॑क्िणतो ब्रह्माणं प्रतिष्ठाप्य निर॑सनोपवेश्टाने कृत्वा 

उपविदय जयित्वास्ते । दक्षिणत इति चोद् पा्राथेमुक्तमे । ब्रह्माण दहि विहितं पुर 
स्तादृक्षिणतो न्यायं ब्रह्मकर्मेति । 

मन्विह “ब्रह्माणं प्रनिष्ठाप्य' इति स्थानं विधीयते, उपस्थानविधानवत् । नैष 
दोषः । प्रतिष्ठाप्यत्युद पात्रापेश्चमिति ब्रूमः । दक्षिणतो ब्रह्माणं ब्राह्मणः दक्षिणत 

इति । उदपात्रं वा दृक्षिणनः प्रतिष्ठाप्य । भृ सुवस्सुचः' शव्युदपाश्रस्यायं मन्त्रः, 
न ब्राह्मणस्य । अमन्त्रक एव हि विधेयो भषति । अथवा इह ब्रह्मणो निरसनोप- 

१, (1. 8४५९ 18 1४ छण ठः ४. [.चनुन 
11111 श्राब्रृतो उदक् ७, ^, निलया 

२. ¶. वाज्याहुतिषु ८. 1. 01118 निरस .. ब्राह्मणं टक्षि- 
३, 7. 8] ५6. 18 11† छप {णिः णत इति 

1111118 उदपात्रं वा ९. 1. 01118 दक्षिणतः प्रतिष्ठाप्य 
४. 1). अनन्तगभं १०, 1. इत्युत्तरतः 
५. 1, ४११8३ विकस्प इत्यथः 
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सविधरणे कौषीतकगृ्यसूभे [अ. १. ख. ४ 

छिनत्ति “पविते स्थः?” इति १। दवे बीणि वा भवन्ति॥।२॥ “वैष्णव्या इत्य- 

वेशने । उपति्य जपश्च न भवति केवलमेव ब्रह्मास्ते । अप्रधानवद्विधीयते । यदि 
ब्रह्मा प्रधानः स्यात् ब्रह्मास्त दव्यवक्ष्यत् । तथाद्पाक्चर सुन्रे स्यात् । तथा ब्रह्माणः 

मिति नान्यिड्नामयेयम् । कं तर्हि १ ब्रह्माणमिष्यथैः । सयादयो [सूयी] ब्रह्मा विधा- 

दिति दहि लक्ष्यम् । नथा सति वैणनिरसनावीनांमप्रा्षिरेष भवति । पतद्रव च 

युक्तम् , न श्यत्विजां पाकयङ्घेषु । नचु-ष्दैक एव हि पाकयज्षेषु कतां । पाकयजञ- 
श्चास्पवाची । तथा ह्यल्पं क्म मवति । आचाय दवितीय दति चेन्न, कतांचांष॑षत् 

द्रष्टा संशयच्छेत्ता । कचि वचनाद्ाखायेः करोति, अचचेरत्तरतः प्रणीताः उपस्यापः 

यति । प्रणीता इति हि संस्छृतानामपां संज्ञा । उत्तरत्र हि वक्ष्यति-- प्रोक्षिता 

आपः प्रणीता इति । संस्कारादूध्य प्रतिष्ठापयति ; दह प्रतिष्ठापनाधिकाराद्ाक्षय- 
मध्ये ऽभिहितंः प्रयोगाथेम् । ङुक्तरूणे अविषमेऽविच्छिन्नाप्रेऽनेननगेभं अदय 

पादेदोन परमाय परदेशाभात्रे कत्वा अन्येन कुशेन “'"पेविन्न स्थः" दरंल्यनेन मन्त्रेण 

छिनत्ति ॥ १॥ 

द. -इति च [भवन्ति] }] कुशातसरणे इति द्विवचननिदशादेव दिः? सिद्धे पुनवै- 

चनं नरित्वपक्षे ऽपि यथाथमयं मन्त्रो वक्तव्य इति ज्ञापनार्थम् । ` देव[१]मन्न्रो भवति । 

श्रीणि चेत् “पवित्राणि खथ" इत्ति भेवति । न हि यस्माहते समानविधौनानामूहोऽस्स्य- 
मन्तरमेवान्यथा स्यात् । पर्तिष्वतिदिष्टानाश्चां मन्धराणां वा विरतो यथाथमूह 
इत्युक्तम् । ् रीणि कुरशंतरुणान्येवविधानि प्रादेशमत्राणि भवन्ति वा ते कुशतरणे ॥२॥ 

वैष्णव्या प ग्रन्थिम् ॥ करोति । वेष्णव्यो शस्यत्र पाठः संशयितः, पु्िङ्च- 

त्वात् खीलिङ्ग्वाद्वा । मन्त्रस्याभिधेयायेस्य नपुसकवाचित्व च तत्र परिक्षिप्य 

१, [() 0170118 ख ६१. 1. 01118 इत्यनेन मन्त्रेण 

२. 1.. सूर्ययं १२. 1.. वेवेदेवं 
३. 1.. सती १३. ^+ 0111115 भवति 

४, 1. दीनांण १४. ^. विधानामृहो 

५. 1, आचार्यं उपद्रष्टा १५. 1, 01108 मन्त 
६, 1. हितं न प्रणीताप्रयो १६ ^, ऊह्यः 

७, 1. अन्तगं १७. ^. कुरानि 
८, 1, ०0108 आदाय १८, 1. ४१५8 न न्नीणि 

९, [, 01018 प्रादे .. .म्येन 
१०, {., 16808 #118 1128.0४18 8{1€7 छिनत्ति 
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ब ५..। प्रथमो ऽध्यायः 

भयुक्ष्य “त्यं चिदश्वम्”” इति प्रदक्षिणग्रन्थिम्॥२॥ प्रागग्र धारयन् आञ्यस्थास्या 
उपरि “महीनां पयोऽसि" इत्याज्यं निवेपपि ॥४॥ उदीचा ऽङ्गारानिरूद्च “(इषे 

त्वा” इत्यपधिभिद्य तिरबयोत्य इशतरुण प्रत्यस्य “ऊजे त्रा इति तिर्द- 

क (न, त् ५ [ख [द १९ २ ४४ ह २ 
पयोगः कायः । त्रित्वपक्षेऽप्यूहः कायः। उक्तनेव च दृक्षैनेन इनसर्थाथंवकश्षे संति 

न्यायो हि स्यात् ॥ ३॥ 

® 0 भ च ~ स 

प्राग......परि(वेपति] ॥ ते कुशतरुणे आज्यस्थाल्या उपर प्रागश्रे धारयेत् । 

तेौतिरस्कृष्य तस्यामाञयस्थास्यां निवैपनि गृह्णानीलयश्रैः । `'महीनां पयोऽसि” 

त्यनेन मन्बेण ॥ ४ ॥ 

उदी......रिति ॥ उकीचोऽङ्गाराक्निरुहय तेषु तद्ाज्यम् “दषे रवा” इत्येन 

मन्ब्रेण अविधिद्यांदिष्टन क्रुशेनान्येन वा त्रिरवद्यात्य तस्मिन्नाञ्य पूर्वै ने कुरातश्णे 

प्रस्थस्य (“ऊजं व्वा” शद्यनेन मन्श्रेण तदाथ त्रिरुदगुद्धास्य । दह सकृदेव मन्त्र 

उद्यते ह्युक्तं पुरस्तात्, मन्त्रपृ थकत्वात् कमेपृथकत्वरिति मन्ब्कस्वात् क्मे- 

कर्वम् । तस्मात् त्रिखद्ग्वचनमककमे । पकसिश्च कनण्यको गन्त्रः; नस्मादृभ्यसेत । 

अयं तु विशेषः । सवेन करणेषु मन्त्रान्ते पुन॑ः कमोदीनि सम्पानयनि । तदुकम्- 

““पुरस्तान्मन्त्रान्तेन करणेषु कमेणः सन्निपाननम्” इति । तानङ्गारान् प्रस्यृष्यान्ना- 
वेव ये कुशातङणे त आदायास्याङ्ष्ठोपरकनिष्ठिकाभ्यां भरे दक्षिणेन पाणिना सङ्ग 
तथात्र सव्येन उष्वान्र प्रह्वं रत्वा पुनरप्याञ्ये प्रव्यस्यति । इह प्रयस्यति वाटं 

मन्यामहे । तथाद्यपपन्नतरं दाक्ष्यं भवति । प्रलयस्य नाभ्यामाञ्यं त्रिरत्पुनाति “सवि- 

तष्टा" इत्यनेन मन्बेण । इह केचित् ““अवद्मीष्यान्ये अप्रकृत असंस्छृत कुः शतरणे अ।जये 
प्रत्यस्यति । तथौ सति प्रजन हानाप्रकृतपरक्रिये स्यातामिनि । अथापीह्ाञये प्रष्यस्त 

१. ॥ 01108 कायः ८. {^ करणेन 

२. 1. वर्गे ९. ^ 0171118 अमरो . आद।यास्यः 

३. 1, 0111118 ते तिरस्कृत्य १०. 1. 0118 मूले. . सव्येन 

४. 1. 00118 उदीचो . . दास्य ११. ^. पाठ तथा 

५. 1. तदादिष्टेन १२, 1. 16६8 †116€ {"न]] 11811118. 

६, 1. 0101#8 उच्यते...-अयं त॒ वि १३. 1, ४008 हि 

७. ^ ४११8 कमाम्ते पुनः 

18 | 



सविषरणे क्रोषोतक्रगरहसुभ्र [अ. १. ख. ४. 

द्रासयाङ्गरान् पतयह अद्ष्ठोपकनिष्ठिकाम्यामूध्वागरे प्रहीकृल्यं आज्ये प्रल्स्य 
तिरतुनाति “सथितुष्ा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पविन्नेण वसोः दयेस्य 
रक्िमिभिः" ३ति॥५॥ आनज्यसंस्कारः सवत।।६॥ नासंस्कृनेन जुहुयात्।॥७॥ सर 

कुशतङण ते पवाङ्गषठो५कनिष्ठिकाञ्यामिल्यन्रोतेपवनार्थ मनवरतः । न हि तत्रान्ये कुश 

तरुणे प्रद्यामः । अथ मतम् - अथिरष्रहोमे भव्ये संस्छःः कुशतरुणे दष्टे इति । 

न हि तत्र संस्कृते कुरः तरूणे प्ररत स्तः। न च तद्िरृतिस्यं ख्गनो इविःसंस्कारः। 

अन्यदिह सारश्यं स्यादिति चेत्, न चेदमिहाजरसदशम् , यन श्यस्य किञ्चिससा- 

ददयमः । न चेष्टयामाज्ये प्रकृतक्कुशतरुणध्रलयसने गिद्यते । पवित्रे एथ तस्माद् 

भव्रतः। अथ शाखान्तरगिहितमिति व्, उक्तः परिदारः। अथ कस्मादुभाभ्यां 

पाणिभ्यामुस्पवनं क्रियते १ तदक्षिणेनेव कतु शक्यम् । नस्य ज्ञांपकमुक्तं पुरस्तात् 
“उपकनिषटिकयाङ्कष्टेन च” इति व्र्षसवे उक्तमेकवचनन । इह त्तषठोपकनिष्ठिका- 

भ्यामिति ्वैवचनेन उक्तम । विकृतिनिरेशस्यदं प्रयाजनम् । द्विवचनेन लिङ्गन 

भाभ्यां पाणिभ्यामुत्पवनमिति । ये चाप्यकोश्टीतकिनोऽनेन शाख्ेण स्मातनि 
कुषन्ति, नेषामसंमोदहाथ सिद्ध स्यास्य पुनः प्रपञ्चः ॥ ५॥ 

पाञ्य..... बेरं 1 अयमाञ्ये संस्कारः स्त्र भति अप्ररृने न । प्रकृते ' 

कमेणि निष्यम् । ६॥ 

ना... दुभ्यत् ॥ अन्येनीप्यसंस्छृनेन न जुह्यात् । अनानानः संस्कारो 
मन्त्रतः पोक्षणादिभेवति । छाकिके चापि कदलाच्चिसामन्धने दन्धनसस्कार आपः 

स्तम्बनोक्तम--""नाप्रोक्षितामिन्धनमन्नाव्रादभ्यात्"” इति ; कि पुनरहामि ॥ ऽ ॥ 

ताः इति ॥ खवे चाप पलाभ्यां कुशतदणाभ्यामुसपुनाति । त्र सनि- 

तवः भ्रसव उत्पुनामि'” इति मन््ो भवनि । यावदुक्तस्तूत्पवनाभिधानसमथों 

१. {, कृत्वा ७. ^, ब्रूमत्वे 

२. 1, ४१५8 अमतं तथा ८, 4, पन्नम् 

३, ^ 0111118 प्रकृते ९, ^ २५५8 चापि 

४. ॥\. उक्ते १०, 1“, प्यस्य सं 

५. 1, 00118 परिहारः १९१. 1. अप्रक्षितं 

६. ^, प्रज्ञापकं १२. ^. एवाग्र 
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सू. १०,] प्रथमोऽध्यायः 

चापः “सवितुः इति ॥८॥ ताः भोक्षणीः क्वं प्रतितप्य इतः सभ्य पुनः 
प्रतितप्य निधाय एवं सच चं सस्थाठीपाके प्रोक्षिता आपः प्रणीताः 
मोक्षण ॥९॥ सच; पात्रमथेरक्षणग्रहणम् ॥१०॥ 

मनो मवति । तस्मात् एत्छो मन्त्र इति मन्यामहे । प्रह्तावनृद भाते दपहतौः पोश्ष- 
णी याः सवं संस्कृता आपः ताः प्रोक्षणीः छुपः । प्रोक्वेत आभिः परोक्षणाथा इति 
भोक्षण्यः । सवसंस्काराषूभ्वेमण्संस्कारः कतेष्यः । दह॒ विधानमधिकाराथैम् , 

न प्रयोगार्थम् ; पवं सति पा्रसस्कारः सर्वकमोथः स्यात् । अपि चेवमु्तरप्रयो- 
गार्थान्यन्यत्राधिक्षारप्रसङ्गादह्दिहितानि सन्ति उत्तरतः प्रणीता इस्येवमादीमि । खं 

्रतिक्प्य कुशेः संसज्य पुनः प्रतितप्य निधाय । पैवमेव सचमपि भरतितप्य समा 

जनप्रतितपनादि करोति सस्यालीपाके कमणि ॥ ८॥ ` 

[ताः] प्रोक्षणीः......च ॥ शोकिता भप हति सवसंस्कारादृभ्वेमप्संस्कारं 
दृश्यति ; इतरथा प्रोक्षणीरि्येवाषश्यत् । याः सवे संस्कृता आपः तासामपां 

असामध्यं इृदमुख्यते । ताभिरन्था आपः प्रोश्य ताः प्रोक्षिता आपः प्रणीता प्रोक्ष- 
णीश्च कुयोत् । पथुंक्षणादिषु ता पव कुर्यात् ॥ ९॥ 

सचः...... हणम् ॥ सच आङृतिलक्षणं प्रमाणलक्षणं चख शासखान्तरवि- 

हितम् । प्रसिडखत्वाश्चं शाष्वानां तथापराप्तस्वमन्यथाविधानत्वमुषयते । अथं इति धावे. 

प्रमाणमभित्रेतम् । निधारणर्छक्षणमिति शास्रतोऽथलंक्षणम्रहणम् । अथंग्रहणे लक्ष 

णग्रहणमिति मवति । सञचः पां धार्बधारणलक्षणम् , यावता पत्रेण धायं दैविधो- 

यंते तत् सरो लक्षणम् । यदेवं सयो धायेस्य प्रमाणं षक्तभ्यम् । सिदे हि भार्य 

धार णध्याप्यसिद्धिः । आण्बयवे शासखेऽवदानप्रमाणसुक्तम् -- “अङ्गष्ठपवेमात्रम्” 

१, ¶'. चमसस्थालीपाके ७, 1“, प्व सचमपि सखा- 

{0 0118 चस ८ ^ 0171108 च 

२, ^+ 9१५8 न ९, 1. सिद्धत्वमग्रहस्वाश् 

३. 1.. उपहूतखवे १०, 1. 001४8 क्षण 

४, 1. अदिः ११. 1, अनथ 

५. 1. प्रतापस॑- १२. 1. ५००8 हि 

६. ^ ४११8 पाके वं 
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सविवरणे कौषीतकगरह्यसूभे [भअ. १, ख. ५, 

अथ पञ्चमः खण्डः 

दक्षिणेन इक्ानादाय सव्येनापनोति ॥१॥ दक्षिणं जान्वाच्य परिषि. 
भिन्ञिभिरच्छिन्ाग्रेरप्रिं परिदधाति ॥२॥ पथाद् दक्षिणत उत्तरतश्च ॥२॥ 
अकल्य ङशतरुणामभ्यां प्रदक्षिणमपनिं तिः पयुक्षति “महान्तं कोचम् 

इति । शह चं अवदानश्ञब्वस्य स पव भवितुमर्हति । अथ वाथ इति कायं ज्ञहो- 
ह्यथैः । अग्नो परक्षेपणमासेचनम् । तदुक्तम् -- “जुदोतिरासेचनाधिकः स्यात्" 
इति । अथां रक्ष्यः अनेन श्ध्य्थंलक्षणम् । हविध्चंथटक्षणमासेचनलक्चणं 
्रक्षेपलक्षंण हविरिति । गृ्यते ऽनेनेति ब्रहणम् । यात्रतला हविषोत्रासेच- 

नपसिद्धिस्तावता पत्रेण तद्धविगह्यते । आधायेते तथा सवः पात्र कुयौत् । 
प्रक्षेपमाश्रस्य हविषो धारणमाश्रं कुर्यादिति । एवं धायैधारणयोः व्रमाणलक्षेण- 

भुक्तं मवति । अथेलश्चणम् , ग्रहणमिति चं पदानां यथाक्रममथकुर्षिः ॥ १०॥ 

अथ पश्चपः खण्डः 

दक्षि... „नोति ॥ व्याख्यातम् ॥ १॥ 

दक्षि... ...दधाति ॥ परिधीयन्ते सवेतो धीयन्त इति परिधयः । त्रिभिः 

परिथिभिरच्षृष्नाभ्रामिरभ्नि परिदधाति ॥ २॥ 

कथम् दति चत्- 

पश्चात्... ...तश्च ॥ यः पशचादुद्गप्रो मवति- तदुक्तम् “डद्ङ्न्यायानि 

धा” इति ; होमवृक्षं उशतरघ्र वक्ष्यते तस्येव ब्क्षस्य परिधयोऽपि भवन्तीति । 

मन्निमिति न वक्तव्यम्, प्रङृतत्वात् । किन्तु परिधिप्रमाणविवक्षयोक्तम् । कथम् 

इति सेत्, अन्योन्य्रमेषणेन यथान्निपरिधाने समथौः स्युः तथा परिधयः कार्यः, 

नोदपा्रादिपरिधान इति ॥ ३॥ 

अद्,..... मिति ॥ वतोऽभ्निमलङ्क्ृष्य पुष्पादिभिर्यथोपपादमात्मानं च 

कुमारी च प्रकृताभ्यां कुदातसख्णाभ्यां प्रद्क्षिणमर्नि तिः पथुंक्षति “महान्ते कोशम्” 

१ 10. भप्रेभिः ५. ^. तेनेति 

२. 10 दक्षिणोश्षरतः ६. 1. 01118 लक्ष्णं 

१, ^ 8108 अपि ७, ^ 01118 च 

४, 1. 9४008 भवतीदयथं ८. 1“. इश्चतः 
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ख्. ८] प्रथमोऽध्यायः 

हृति ॥४॥ हुत्वा च ॥५॥ ते अवुपरहरति ।॥६॥ तुष्णीं सङृदपसभ्यं पित्ये ॥ 
७॥ अभिधारितमिध्ममप्नो जुहोति “खिष्मा यद्रनधितिः" इति ॥८॥ 

इस्यनयच । इदहा्मिग्रहणमात्मानमप्यलङ्करोति शस्यनग्न्यधिकारज्ञापनार्थम् । उक्त 
पव वा परिहारः--मञ्निमेव पयुश्षति, नादपा्रादिना सदेति । इह केचित् संस्कृते 
कुरातसुणे अप्संस्कारानन्तरमश्नावनु्रहस्यान्याभ्यामसंस्कृताभ्यां पवुक्षणं कुवन्ति । 
न वयं तेषामभिप्राय जानीमः । दाषस्तु उक्तः प्रकुतहानिरप्र्तश्रक्रिया सस्कार- 

हानिश्चेति। वय तु-संस्छृतयोनाशे दोष उक्तेखक्षणे कुशतर्णे आदायैव संस्छृस्य 
पथुश्चणं कायेमिति ब्रूमः ॥ ४॥ 

हुत्वा च ॥ इत्वा च प्रकृताभ्यां क्ुदातदखूणाभ्याम् “महान्तं कोशम्" इति 

त्रिः पयुंश्चति। नञु तत्रापि षक्ष्यति यथोक्तं पथुंक्षणमिति। इद विषानमनुप्र्- 
रणविधाना्थं हत्वा च ताभ्यां परथक्ष्य पुनः ॥ ५॥ 

ते अतरुप्रहरति ॥ भत्र विधानकालसंज्ञाना्थं हुत्वा च ताभ्यां पथुक्ष्य तत- 

स्तेऽभ्नो अयुप्रहरति ॥ ६॥ 

तरष्णी 0 पिभ्ये ॥ पिये कर्मणि तूष्णीं सकृद पसभ्यं पर्यक्षति ॥ ७॥ 

अभि.....रिति ॥ भाञ्येनाभिघार्यामिघारितमिष्ममस्नो जदोति--“"खिष्मा 

यद्नयधितिः' दष्यनयच । अघ्नाविति न वक्तव्यम् प्रकतत्वादिन्धनाथेलवादिष्मस्या- 

न्रिमान्रे जुशोतिचोदितत्वात् बआङ्ंल्यपेश्चषणसामथ्यात् कत्वेष्येवमथममप्नाषित्युक्तम् । 
अथवा इन्धनाथत्वादच्िमान्रे होतव्यम् । आहुतिक्षपणार्थो श्यः । तसात् समि- 

ऽन्न जुहाति । दइयमप्याहुतिर्हयिवमथमन्नाविष्युक्तम् । शह सक्तदशसमिध शध्मो 
भवति । कथमिति चेत् दवियुकतो ऽत्पीभूतः पाकयक्शः । पाकङाष्दोऽर्पषाची । 
तथा दहि वक्ष्यति- “त पत अगप्रयाजाः" इति । तस्मात् ““साप्तदश्यः सामिधेनीनाम् 

इत्युत्सरगेण विदितमिति इहापि सपद शस मिध उत्सगेणेभ्मा भवन्तीति । अखारीपाके 
पञ्चदशा । तथौ हि सामिधेनीविधानं वदौपूणमासयोरन्यश्रापि तथा विहिताः 

समिध इध्मो भवति ॥ < ॥ 

१, 1. अभमिर्गह्ण ४, 4. आहुत्या क्षयसाम- 

२ ^. उक्तः ५. 4. त्सं साटी- 

३. ^. प्रङृतात् ६, ^ ४५१५8 च 

[ 19 | 



सषिषरणे कौषीतकगृहसूभे [अ. १. ख. ५. 

“विष्णोहेस्तोऽति' इति दक्षिणेन मरे सभम् ॥९॥ शवेणास्याहुती- 
शृहोति॥१०॥ कचा स्थारीपाकं द्विरवथति ।११॥ तिजौमदग्न्यानाम् ॥१२॥ 

विष्णो......स्षवम् ॥ सषेणेवाभिधारणादीनि करतंब्यानीति वक्ष्यामः । 
तक्ादिभ्मामिघारणाये स्वाद्नि प्राते मन्त्रो विधीयते “विष्णोैस्तो ऽस्ति" इति । 

अनेन मभ््रेण मूले स्वं गृह्णाति दक्षिणेन पाणिना । तथा गहीत्वा तेनेभ्मममिघार्यति । 

शद दक्षिणेनेति किमथैमुकतम् ? उभाम्यां पाणिभ्यां यत् क्रियते, तत्र यत् प्रधान- 
वश्चोदितं दक्षिणेन कतंभ्यमित्युक्तं पुरस्तादेव बेदास्तरणादिषु, सध्येन धारणं 
दक्षिणेन स्तरणमिति । तस्मादिष्महोमाथं दक्षिणेन गृह्णाति, तर्ये प्रधानत्वादभि- 
घारणस्य अभप्रधानत्वाद् । वस्सस्कारत्वं न सव्यनाभिघारयतीति मत्वा द्म सभ्ये 

हृत्वा दक्षिणेन सवै गृहीत्वा मन्त्रेण तेनामिघाये निधाय स्वम् › पुनदेक्षिणेन प्रस्याद्ाय 

दध्म जुहोतीष्यवमय दश्षिणेनेत्युक्तम् ॥ ९ ॥ 

सवे ......होति ॥ खषेणाज्याहति होति । इद सिखमेतत् पुरस्ताद्वार्णितम् › 
भविदितप्रषु प्रवृताइूतिप्रश्ृतिष्ु सवेण ज्हूयादिति सखवाधिकारे । पुनः स्ष- 

परणं किमर्थम् ! तेनाज्याहतीजेदोति' इति वक्तभ्यम् । पुनः स्ञवग्रहणमभिधार- 

णार्थम् । यदाञ्यद्ोमस्षथुकतं तस्स सबेण कया दिद्यथैः । यद्येवं दधिघृतमिश्रा- 

णामिल्यषमादिम्वपि सषप्रसङ्गः । नैषः दोषः। तत्र दभ्ना घृतेन च मिश्नीहृह्य पुन- 

स्तद्ध विभवति । इह ॒पुननोनासंस्ृतयोख्मयोरवद्ानक्ार एव मिश्रणं भवति; 
तस्मादिदाहइुतिशाष्वेन कतुं शक्यते । परद्यभिघारणस्यावदानक्ाङत्वांहोष ईति 
चेत् तद्पि दोमाथेमेव क्रियते । स्वैख्य हविषः संहननाथे न प्र्यनक्तीति षम्य 
दश्च॑यति । तस्माददोषः ॥ १० ॥ 

खचा...... वध्यति ॥ खाङीपाकमिस्यधिकारः। द्विरषद्यति । पाणिनादाय 
सचि निव्धाति । न हावदानपान्रमान्नातमस्ति ॥ ११ ॥ 

तिजो... ..गन्यानाम् ॥ जामदग्म्यानां निरववानं मति ॥ १२॥ 

१, ^, ¶' 80 1. ६० गीत्वा ४. 1.. अस्य 

२. 1. ०0118 पाणिभ्यां ५, 4 0171108 जुहोति 

३, ^. धारिणं ६, 1.. त्वाददोषः 
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बु. १७. प्रथमो ऽभ्वायः 

उपस्तरणाभिधारणप्रलयभिधारणं च सस्थारीषाके आ सिष्टटृतः ॥१३॥ 
उत्तराधात् खिष्टतः ॥१४॥ द्विरभिघारयति ॥१५॥ न प्रत्यनक्ति ॥१६॥ 
उत्तरपश्वाधादपररार म्याविच््छिन्नें दक्िणपुवोरपे जुहाति “त्वमग्र प्रमतिः" 
इति ॥१७। दक्षिणपश्चाषोदग्नरारभ्याविच््छिन्नपरुत्तरपूवाधं जुहाति “यस्येमे 

उप......कृतः ॥ उपस्तरणाभिघारणप्रल्यभिघारणमिति दम्दकवद्धावः 

समासः । उपस्तरणमभिधघारणं प्रत्यभिघारणं च स्थालीपाके भवति । था खिष्टकृतः 

खि्टङृता सह श्थालीपाकाधिकारे ̀  पुनः शाङीपाकवचनं जामदग्न्याधिकारनि- 
बुच्यथेम् । अनन्तरस्य हि विधिप्रतिषेधो भवति मयाद्ावचना्थैकः । सालीपाक 

त्येव हि चखिष्टकतोऽपि भवति । उपस्तरणादीन्यनेकानि प्रदानानीषयेनेनेव चयाटी- 

पाकः क्रियते, न पुरोद्धाश्षादीन् प्रध्येकः स्थालीपाकः क्रियते इति क्ापनार्थम्; 

तर्हि मर्यादावचनम् , अनेकविषयत्वान्म्यांदायाः ॥ १३॥ 

उत्त...... कुतः ॥ शत्तरार्घात् ययारीपाकस्य सङ्देव खिष्टकृतो ऽष द्यति 
जामदगभ्यानाप्रपि ॥ १४॥ 

द्विरभिघारयति ॥ खिष्टकदवदानम् ॥ १५॥ 

न प्रलयनक्ति ॥ खिष्टक्ृद् वदानादुभ्वै न हविषि प्रयनक्ति । उपस्तरणं नाम 
केवले स्च्याज्येन सेचनम् । अवदाय पुनरासेचनमभिधारणं नाम । अवदाय पुनः 
हषे उत्तरावदानसस्कासाथं प्रतिसेचनं प्र्यभिधारणं नाम ॥ १६॥ 

उत्त..... रिति ॥ शालीपाको निवृतः । अग्नेरत्तरपश्चार्धीकारभ्य अवि 
रिछ दक्षिणपू्ाधं जुहाति “^्वमन्ने प्रमतिः” दइत्यनयर्चा । भप्नरिति बचचनमना- 
दीप्तकाष्ठनिवृर्यथम्। अविदर्ङन्नमिति भाववाचित्वान्नपुसकम् । अविना धारां 
करत्वा ज्ञो तीस्यथः ॥ २७ ॥ 

दक्षि... इति ॥ पर्वमेव दक्षिणपञ्चाधोदश्रेरारभ्य उत्तरपूवाधं जचहोति- 

“यस्येमे हिमवन्तः”' इष्यनयचो ॥ १८ ॥ 

१, ^\11 ०३९न]0४ ¶. कतोत्तसा- ४. 1, 0111118 खिष्ठकृता सष 

२, ^ 2710 "¶ ४१ न हविः ५, ^+ 01118 निकार... .नार्थकः खा- 
प्रत्यभि धास्यति रीपाक 

३. 4.1 816 [¢ 0711४ दक्षिण... ६. 1.. नीयेकेनैव 

बिच्छिन्मू ७, 1. 00 ५8 एकमेव 
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सविषरणे कोषीतकगृह्यसुभे [अ. १, श, ५, 

हिमवन्तः' इति ॥१८॥ आघारौ ॥१९॥ आप्रेयुत्तरमाञ्यभागं सौम्यं 
दक्षिणम् \\२०॥ “अगे यं यज्ञम्” “इमं यज्ञम्” इति ॥२१॥ ^अग्रये खाहा"” 
(“सोमपाय खाहा? इति वा ॥२२॥ मध्ये अन्या आहुतयः ॥२२॥ नास्या- 
हुतिषु निल्यावाज्यभागौ खिट ॥२४॥ नित्याहुतिषु चेति च माण्द्- 
कयः ॥२५॥ ““अम्निजैनिता स मेऽमूं जायां ददात खाहा । सोमो जनिमान् 
स पारया जनिमन्तं करोतु खाहा । पूषा ह्ञातिमान् स माघुष्य पित्रा मातरा 

आधासौ ॥ पतावाघारो । संक्षासूज्नमिदम् ॥ १९ ॥ 

अग्नि... क्षिणम् ॥ आम्रयमुसरमान्यभागं जुह्यात् । सौम्यमाज्यभागं 

दृक्षिणं जुह्यात् । मन्त्रत पएव सिद्धे देवतानिदेशो रिग्टक्षणाथः कृतः । माज्य- 

भागाषिति संज्ञा । उत्तरे दक्षिणमिलयप्नेरुचरभागे दक्षिणभागे च जुहूयादि्यथैः ॥ 

अग्ने... ... पिति ॥ आाभ्यासुग्भ्यां यथाक्रममाज्यमागौ जुहुयात् ॥ २१९॥ 

अप्न. ति वा । “अन्नये खाहा, सोमाय खाहा'” इति यथाक्रमम् ॥ २२॥ 

पर्ये... . तयः ॥ सश्चमष्ये ऽन्या साह्कुतयो होतव्याः ॥ २३ ॥ 

नाज्या... . कृच्च ॥ आन्येनाहतयो यसिन्कमेणि शयन्ते तत्कमौञयाहुतिः । 

तेष्वाञवाहतिषु न नित्याचाज्यमागौ भवतः । विकर्पविधिरेषः। तथा खिष्टरशच । 

मथवाहुतिशब्दः कमवाची, आञउयद्रब्यकेषु कमेखिति ॥ २५॥ 
च, 

निलया... कयः ॥ निल्याहतय उक्ताः । माचारयग्रहणं कीष्येथैम् , पक्षबल - 

प्रदानाय षा, प्रत्ययदादर्णीय वा, यथा राजवीतं पानोयमिति ॥ २५॥ 

अभ्नि..... ज्येन ॥ यथाविभक्त्यदस्ष्थाने जिष्वपि मन््रेषु कन्यानामषेय- 
निदेशः कार्यः । उक्तं ख तत्। याज्येनेति न बक्तब्यम् , ज॒दहोतीत्युक्ते सर्पिः प्रती- 

येतेति पुरस्तावुक्तम् । सिद्धे वचनं नियमार्थम् ; नियमश्चान्यनिषतेकः । भज्यद्था- 

लीपाकयोः प्रकृतयोः धालीपाकनिषृत्यथमाज्येनेव्युक्तम् । अथ कसमान्मन्राणां 
खा्ाकारान्तवचनस्वम् ! ननूक्तं पुरस्तात् खाहाकारोऽम्ते दोममन्त्राणामिति । नचु- 

१, 7. समे मूलायां ददातु ४. 1.. भाज्यनिवतेकः 
२. 1. भाग इति स॑ज्ञायत उत्तरं ५. 1. अन्यिखालीपाकनिद्ृस्यये 

३. 1. 010;18 नियमार्थम् 
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घ्. २८.] प्रथमो ऽध्यायः 

श्रावभिङ्गोतिमन्तं करोतु खाहा"” इलयाज्येन ॥२६॥ महाव्याहतिसवेप्रायि- 
तान्तरमेतदावापस्थानमाञ्यहविषि॥२७।ग्पाहृतिं खिष्टतो; धारीपक॥२८ 

इदमपि पुरस्तादेषोकम्-- इतिकरणं स्ाहाकारश्च मन्त्राषधित्वसंश्ञानार्थपिति । 
तस्मादिष् खाहाकारो मन्त्रावधिसंज्णानार्थः। श्रय एते मन्त्रा इति ॥ २६३॥ 

महा... ...विषिं ॥ महाव्याहतिसर्बप्रायधिक्तानि वक्ष्यति । अन्तरशब्दो मध्य- 

वाची । महाग्याष्टतीनां सवेपरायश्ित्ताहुतीनां च मध्यं यत् पतदेवावापखानं भवति । 
आज्यहविषकमणि आवाप इति प्रधानं तस्य स्थानमावापसखानम् तत्सवेमुक्तम्- 

“"तमावाप शृष्याचक्षते । तदधान तदङ्गानीतराणि' इति । न च वय महाभ्याष्तीः 

पयामः, यासामन्तरमन्तरमावापदथानं भवति । पतदेवो भयं भविष्यति, महाध्या- 

हृतितिधान तह्टक्चणं च । अप्रसिदधोऽथेः कथं भ्यते ? रक्षणधिधानादेव प्रसिद्धि 

रनुमीयते । आज्यभागानन्तरं महाब्याष्टतयो भवन्ति, अत ऊषध्वमावापश्यानं भर्धति। 
यास्तिख्रो व्याहृतयः पुरस्तादुक्तास्ता पव महाभ्याहृतयः। तथा दहि वक्ष्यति- 

अन्वारब्धायां महाव्याहृतिमिहत्वा पुनः लमस्ताभिश्चतुर्थीति च व्रवन् तिखणामेव 

मदाग्याहतित्वं दशयति । बहुशश्चोक्ता ्याष्ट्तयः। पएवं महान्याहतय इति । पतदिलय- 

धिकमावापस्यानमिष्येतावता सिभ्यति । पतदेव श्थानं होमानामपि केदाग्ररछेकना- 

दीनां कर्मणामपीति विधानाथमेतदिष्युक्तम् । तस्मात् प्रधानानन्तरमेवावापश्यान एव 

अन्याम्यपि कर्माणि कतेभ्यानि, न दोमकर्मण्येव। पष उत्सर्मः। तन्न विशेषं 
वक्ष्यामः ॥ २७॥ 

व्याहूति-.-पाफे ॥ ग्याहतिखिष्ठकृतोमेभ्ये आवापष्यानं भवनि, ष्याठीपाके 
स्थाटीपाकद्रभ्ये कमणि, उयाहतिमहाव्याह्ृतिरिति विशेषो नास्तोध्युक्तम् । इद खिष्ठ- 

कृतो निर्वेशो नित्यत्वादाञ्यहविषि खिष्टङृतो ऽनिष्यत्वात् सर््प्रायश्ित्तनिक्शाः। नेत- 
दस्ति प्रथोज्जनम् । तत्रापि खिष्टङ्ृत इयेव निदेशः कतेऽयः । तदुच्यते - दविधा पक्षो हि 

१, 10 27 ^1 व्याहृतिषु सवं ६. ^, प्रवापस्य सान 

२, ¶. &]४९6 18 रधी छप 0 ७, 4 0701118 अतः 

1111118 अन्तर. . आन्य ८* 1. ४१५६ इति 

३. 0, ^18त ^2 इृतिषु सवंखिष्ट- ९. 1, 01718 समस्तामिः...न स्वेव 
४, "¶' 0170118 खाषीपाके स्यात् 9€6 1४1€ा. 

५. 1. प्रा्यज्तानां 
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सबिवरणे कोषीशकगृहासषे [अ. १. ख. ५. 

“ततं म आपः?” ““उद्रयं तेमसस्परि'' ““उदुलयम्”” (“चिम्”) “इमे मे वरग” 
(नत्वा याभि श्तवंनोओञ्रे “सत्वनो अग्ने (“तदस्तु मिललावरेणा 
(वषट्ते विष्णो" (ृष्टेभ्यो वषलनिषटेभ्यः, (“भेषजं दुरिष्ट्यै निष्छयै 
दौरारध्य ऋद्धये समृद्धये” “दे बीभ्यस्तनूभ्यः› “यत इन्द्र भयामहे” “त्वं नः 
पश्चात् “अदावाश्वश्वः' “यो नो दिवस्पान्तुः ““भूयेवः खः" “अया- 
श्रेः इति सेवेपरायथित्ताहुतीहत्वा मनसा प्राजापत्यं महाव्याहूतयश्चतस्च 

अथोदेव प्रधानानन्तरं सर्वप्राबधित्ताइुतयो भवन्ति । तदा सर्वप्रायथितच्तनिरदैश- 
दोषः । कट्राचि्प्रधानान्तरं खिष्टकृद्भवतीति विकल्पाथौ भवतीति सवप्रायश्चिसा- 

तीनां का्यत्वज्ञापनाथस्ताभिर्निदेशः । इतरथा प्रायधित्तनिमिसाः स्युः, संक्षासा- 
र्थ्यात् । पं संज्ञावेयध्यैमिति चेत्, संक्ञ।प्रयोजनमुत्तरत्र वक्ष्यामः । पवमप्यावा- 
पश्थानमेव विधातव्यम्, न हविर्निदँशाः कायः । द्विरावापखानं च । तथा पुरस्तात् 

अन्तरेणाज्यभागो लिष्ठरूतश्चेति दवाभ्यां हविभ्यौ संबद्धय विधानं पते एव हविषी, 
शद् प्रकृतिश्च कमणि मवति ज्ञापनाथेम् । प्रयोजनं मांसस्यापि स्थारीपाकत्वम् । प्ते 
अप्रयाजा ह्येवं प्राप्तानां पुरोद्टाक्चादीनामपि खाटीपाकमावः । कथ मांसस्थालीपाकः- 

त्वमिति चत् , स्थाल्यां परयत इति स्यालीपाक्रम् ; मांसं स्थाल्यां पक्त्वा खयाखीपाक- 

धर्मण जुहयात् । एवं पशोः ॥ २८॥ 

ततं -----बह्मणः ॥ र्द “भूभुबस्खः'' दस्येषः मन्त्रः । यथा पुरस्तात् 

''अथाश्चान्ने” इति मन्वादिर्यह्यते, न तु रत्लान्नातः, तेदुक्तम्-“पुरस्तादा- 
स्नातष्य मन्रस्यादिप्रहणं मन्त्र प्रतीयात्; न यावदुक्तमिति'' इति । स्वेत्र 

प्रायथिसाइतीहत्वा मनसा प्राजपल्यमाहतिकमं करोति । मनसा मन््रमचु- 
स्मृष्य चुहुयादिश्यथेः । ““्रजापते न त्वत्” इति त्रिमन्धः यदुत्तरत्र वक्ष्यामः, 

प्राजापल्यानां प्रागुक्तानां सवे प्रायथिक्चाहुतिसशानिष्यत्वमेत।सामन्वथसंश्चा प्रयोजनम्। 

सर्वेषु दोषेषु पता एव प्रायश्चिसाहतय इस्येवमथेः। येवं निलया मपि प्रलयपराधं 
पुनः पुनरावर्तैरन्, सरृद्युकता पव निष्यकायप्रायन्ि्ताहुतिकाये कुवन्ति । 

निष्यानामेष संश्चादशोनम् । अश्युना मष्टाऽबाहतिः सर्वंप्रायाश्चिलान्तरमिति यदि सर्व- 
प्रासधिचान्तरमिति पुनः प्रयोग ष्टः स्यात् । केवला एव विधा पुनरेता प्व 

१, 42 0100118 11118 010. ४. १. षट् वे 
२, 42 07118 तमसस्परि ५. ^.9. ससर्व 
३, 1. भिन्ावरणो 

24 | 



सू. २९.] प्रथमोऽध्यायः 

इत्येता आहुतीहृत्वा सभ्ये पाणो ये इशास्तान् दक्षिगेनाप्रे संह मूर 
सव्येन तेषामग्र सवे समनक्ति मध्यमाञ्यस्थादयां मूलं च । अथ चेत् स्थाी 
पाकेषु सच्यग्रं मध्यमं सवे मूटमाञ्यस्थारयां ताननुपहय ““अ्नेत्ोभोऽसि 
इति समिधोऽभ्याधाय यथोक्तं पयुक्नणनपनुपरहूल्य परिधीन्नवा निधे प्रणीता 
परिग्रह दिशो ध्युदुक्षति तिल्तिः प्राच्यां प्रथममेतवरं प्रदस्षिणं प्रतिदिशम् 
च प्राचीं निनीय उदीचीत्री ताः स्पृष्ट प्राणान्भुखं च संभरति । उत्सजन 
बरह्मणः ॥२९॥ 

ग, 

सवैप्रायश्ित्ताहुनय इत्यवस्यत् । किञ्च आहुतिशब्डसामस्योद् द्रभ्यादीनां नाशशकोषे 

पुनरुत्पस्िः स्यात् । सर्वांसामिद्मपि संश्ापयोज नमानिदंप्रह्ृातिके कमंणि वभ्यपराधे 
पता आह्ुनयो होतव्याः । तत्र क्ुशातरुणच्छेदादिराञ्यधर्मः क्तव्यः । महाम्याहन 
यश्चतस्न हति मन्त्रविधानम् । मन्वरविधानाद्ाहुनिविधानम् । शृव्येना भाहूनीहुन्व 

तनः सव्ये पाणौ ये कुशाः पूत गृहीताः “सव्येन पनेः ति? इति, नान् दक्षिणेन पाणिना 

अग्र सङ्ह्य । इद् सब्यप्रसङ्गाद् क्षिणनत्युक्तम् । सं्टव्यति{संग्रद्येति, सह गदीवेति 

मे सव्येन संगृह्य तेषामत्र स्त आलेपेन समनक्ति । मध्यमाज्यस्थात्ां समनक्ति 
मुरं च । अतः [अथ यालीपाकपु चत्कमेखु छच्यम्र मध्यं खे मूलमाज्यस्याल्या 

मिति-- समनक्तीति सबन्धः । नतः तान् "“भन्चेत्रासाऽस'' हत्यचुप्रहलय समिधोऽ 

भ्याधाय । समिध हति बहुचर्नानदश्षास्िखः समिधः स्युगाहिता; बहुता 

दि न्यायाप्रा्षमेव इति । पवम् “प्रसवा मुखामीनि तिखमभिः"” शव्येवमादिषु जिग्र 
हणानथक्यम् पएवमादिभिखिवचनक्षापनाथम्। “खस्त्ययनानि च जपित्वा" इव्यवमा 

दीनां मन्त्राणां केवले बहुरचने त्रिप्रशृत्यनियम इति । न च छर्छ्रकिधानम् । यवि 

इर्खविधानं स्याद् “भुञ्जानेषु महाव्याहृतयः सावित्री मधुव्रातीयाः वपिवृदेवद्या 
पावमान्यश्च जपेत् › इष्यवमादि स्वह्ाक्ष्यं विधान स्यात् । तस्सादादिबहुध्वं न्याय्यम् 

जपे श्वनियमः त्रित्वे सिद्धः । भूयस्तवे फलभूयस्त्वम् । यथोक्तं पयु्चणं करवा परिः 
धीननुप्रहष्य । न षा निय कर्मणि । प्रणीता दक्षिणेन पाणिना परिणद्य दिशो श्युदु 

१, (. सन्ये तेषां ५. व. प्राचीः 

२, (1, समिधमाधाय ६, 1 816 {0 0 वा 

३. "{'. स्येते ७. ¶!. स॑स्प्रराति 

४. 41, ^.2 8110 10 भ्युदुश्चितिः 
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सविषरणे कौषीतकगुहासमे [श, १, श, ६, 

अथ षष्ठः खण्डः | 
$ै्या्यातः प्रतिश्चते होमकरपः प्रङृतिभूतिकमंगाम् ॥१।। सवीसां चाञ्या- 

क्षति । भविशेषेणोक्ते चतस्नो दिशः स्थुः । प्र्िरप्युदुक्षति [१] । प्राच्यां दिशि प्रथमं 
परदक्षिणं प्रतिदिशम् । पवमूष्वै च । शेषाः प्राचीं निनीय ताः स्पृष्टा प्राणान्मुखं च 
संगदहाति। प्राणानिस्युकते नासिके मुल चश्चुषी त्नौ नाभिश्च मवतीति पुरल्तादुक्तम्। 

तत उत्सजेनं ब्रह्मणः कतैभ्यम् ॥ २९ ॥ 

अथ षष्ठः खण्डः 

व्याख्या... मणाम् ॥ ““्रतिश्वुने जुहोति" श्स्यारभ्य यो श्याख्यातो हाम- 

कटपः सा प्रतिभूतिकमेणाम् । विवराहचूडाकरणोप नयनकश्चान्नसीमन्नोक्ञयनानि 

भूनिकमो णीत्युच्यन्ते । नैतानि भूतिकर्माणि; न हि शाद लोक वा पतषां भूति- 
क्मंसंश्ा; अपि च यद्येतानि भूतिकमौणि, पृथग्वचयनम ग भंकम् ; भज्याहुतित्वाश्च- 
खपाकयह्त्वाञ्चेतषाम् इयं प्ररूतिः सस्स्यति । तथा हि षक्ष्यति “सर्वासां चाज्या- 

हतीनां चर्पाकयज्ञानां च” इनि । नसरादे न्ने नानि भूनिकमोणि । पतरं तर्हि प्रृति- 
ङ्पाऽयं सक्षाविधिः । कथमिति चत् , सश्षाददंनात् संक्षास[संश्यनु]मानम् । यथा 

धूमदशंनात् यगन्यजुमानं रवं संज्ञान्येतान्येव प्रतीनि। न ह्यन्यानि पयामः । तस्मात् 

संक्षाविधानद्न्येषां संङ्ञानामदशेनाश्च पतेषां प्ररृतित्वादेतानि भूतिकमांणीति 
मन्यामहे । भपि च भूतिमहच्वे । पतान्यव मलान्ति कमाणि खोक तेषु। तस्माद्. 
तानि भूतिकमाणि । न हयन्यानि भूतिकमोणि शाखरावरोघेन पयामः । सम्पूण 

स्याथस्यासम्मवेऽणुरप्यथां युक्तितो ग्राह्यः । तदुक्तम्“ मणुरप्यथंसम्बन्धः सत्सु 

समानकारणं ममेव बाला मवन्तो बाद्रायणाः"' इति । संक्ञाप्रयोजनं सवेष्वेव 

भूतिकममेखु तन्त्रम् ॥ १९॥ 

सवा......नां च ॥ सर्वासां चाज्याहुतीनां चेयमेव प्रकृतिः । सधग्रहणमश्य 

हादख्जदिधेयानामेव काम्यानां कर्मणाम्रियमेव प्रकृतिः । यदि प्रधानाहुतय आज्य 

हूतयः, तश्र शाखरापशूनां चर्पाकयक्षानां च तथा। रह दौ चशब्दौ किमर्ध 
निर्दिष्टो १ सबोसामाज्याहुतीनि वक्तव्यम् । पकः चशब्दः समुच्चयार्थः ; इरः 
पश्ु्रुपाकयश्योरपि सचशब्दानुकषेणाथैः । शाखाप्रहयुरिति पाकयक्भूनस्य पशो 
संहा भटपवाची । भनया दिशा शाखाहाष्दः शालायां पश्च अघ्राति वा॥२॥ 

१, 1, ब्याख्यातः प्रतिश्रुते, 41 9. 42 भ्वाख्यात 
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वु. 9.] प्रथमोऽध्यायः 

हुतीनां शाखापशूनां चरपाक्यह्नानां च ॥२॥ अनान्नातमन्ताखादिष्ट- 
देवताघ्र॒ “अ्रष्पे खाहा" इति शुद्धेन ॥२॥ यंदि पाकयज्ञाः समानकारः 

अना...... द्धन ॥ अनाज्ञातमन््राः खाहुनतिषु आश्नाता मन्त्रा यासां न सन्ति 

ता आदिष्टदेवताः । अनेन मन्त्रेण ज्ुदोतीलयविहितमन्त्रासु मादिष्देवतासु भभ्नये 
इन्द्रायादिल्याय विश्वेभ्यो देवेभ्य श्त्येवमादिषु भमुम्मे खादा इति शुद्धेन देवताना- 

मधेयेन खा्ाकारान्तेन ज्ञुहूयात् । सभ्नये खाहा इन्द्राय खाहा शव्येवमनान्नात- 
मन्त्राखादिष्ठदेवतासु सवं तहतरप्या मन्त्राः प्राता, मन्त्राणामर्थवत्छात् । पं 
प्राप्तानां पुनः कमण्यनाल्ञानःनि, सानं | नियमाथमयमेव स्यात्, नान्ये तहेवत्या श्येवम्। 

अथांद् देवतानिमित्तमन्त्रपु प्रा्नष्विदमुच्यते, अमुष्य खाहा इत्यव जुहुयात् , 

न मन्त्रणिनि | मन्जान्ने चपप्यमुष्म खादति वकु रायन हनि मसरा शुद्धनव्युक्तम् । 

ह्रुद्रन केवट्न देव दशन उह्कुयान् । आदिष्टदवना.स्वाति वक्तव्यम्; न ह्यना 
स्नानमन्त्रा मनादिष्टदेवता आहुतय उपकम्यन्ते। ज्ञापकार्थं ह्यादिषएटदेवनगखिप्युक्तम् । 

अनान्नातमन्त्राखादि एदरेवताखिति तद्धिशषयन्नन्नातमन्त्रा आाप्याहुनय आदिष्ट 

देवना पवेति क्षापयति । यदेवस्यो मन्श्रः सा देवता तत्रति। तेन “मञ्चिना देवेन" 

इत्येवमादिषु अनादि षदेवताखगन्यादिद्वता ज्ञातव्येति सिद्धं मवि ॥२३॥ 

यदि... .. व्येण ॥ [यदि] दैवाद्वा मावुषाद्वा पाकयक्ाः समानकाराः स्युरावा- 

पस्थाने विधानान्येवावतयदाचुपूर्व्यण प्रात्तिक्रमेण । तद्यथा यदि सद्यस्काटं विष्यं 
[वाहादि;कमं स्यात् नत्रेकस्मिन्नेव तन्त्रे प्रतिश्चुनिहोमरात्रिहोभानां प्रधानान्यावापस्यने 

यथाक्रमं स्युः । आवापस्यान धस्यजुख्यम।न दुक्तनन्त्राणां प्रधानानां पृथगेव प्रयोगः 

स्णत् । प्रधानान्येवे्यनुच्यमाने साङ्गानामावापखाने प्रयोगः स्थात् । भानुपूर््येणे- 
ह्य नु च्यमाने भडङकतिनस्तन्त्रिणः प्रथमे प्रयोगः स्यात् । तस्य हि तन्त्रे इतराणि 

ह्वयन्त । यथा सवनीयकाले समानतन्त्राः पशव इत्यत्र सवनोयादृष्वमस्नीषोमोयं 

तद्वव विव्राहकरणलन्त्रे विंहिनानामव प्रधानानामावतेनं स्यात्, न पुरस्ताश्चो- 

परिष्टाश्चेति वक्ष्यमाणानानिव्येवमथेम् । तासामपि हि प्राधान्ये वक्ष्यते । अथवा 
प्रधानान्यावतयनदेव, न नात्रतेयदिति दयारपि राज्रिह्ामयोः सामथ्यंमपेक्ष्य सङ्क 

श्रयागो न स्यात् । कन्यायाः पुसं यथा हितं द्विरावतयेवेष ॥ ४॥ 

१, (¶, न्रा १, {, समाकल! 
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सविषरणे कौषीतकरशास्ते [भ. १. ल. ६, 

स्युराषापस्थाने प्रधानान्येवावतयेदानुपूर्भ्येण ॥४॥ त एते अप्रयाजा 
अननुयाजा अनिका अनिगदा असामिषेनीकाश्च सर्वे पाकयज्ञा भवन्ति ॥५॥ 
तदपि शोकाः ॥६॥- 

हृतोऽग्नि्ोतरहोमेन अहुतो बलिकमेणा । 
प्रहुतः पिवृकमेणा पारितो ब्राह्म॑गे हृतः ॥ 

त ए......बन्ति। त्ति निष्यं नैमित्तिके काम्यं च हवियेह्णाः पूरवप्ररना 

उदयन्ते । ते हि प्रयाजवन्तस्त हविर्यज्ञ! अपि । प्रयाजाश्चेष माधारयक्षो भत्रति। 
मध्रयाज्जा निगदा अनिदा अननुयाज्ा इनि प्रतिषधः कनब्यः । प्रयाजानन्तरः- 

मनुयाजब्रहणं तस्मभ्यपतितानां प्रहटणार्थम् । तस्मात् सूक्तवाकादीनां निवृतिः । 

यथेव तन्परभ्यपतितानां सामिधेनीनां पुनः प्रतिषेधः किमथः? इधप्रस्य 

वि्मानस्वं तदर्थस्वाश्च तास्ता प्राति मत्वा सामिधनीनां मध्यपनिनानामपि 

प्रतिषेधः तः । तस्मदेव च सामिघनीविधानमिभ्मसङ्खयाविधान मन्तम् | 

पाकयह्शस्य होमत्वात् ततो शाञ्यधममनिवृत्तिः । तस्राद्यथापाक्त(नामास्यादीनां 

पुरोनुषाक्यामनृखय याञ्वया ज्ञुदोनि। वास्तोष्पमीयवदाज्यभागो शहाज्ञानौ । नैष 
दोषः । इदाच्ञानाधाज्यमागाविहाज्ञानानामव भवतः। खिष्ङति च खिष्ङन्नि- 

शद् प्रनिवेधश्च तेषामेष प्रा्तिं बृह्यति । ययोरव हविषोाराञ्वस्थाटीपा रत्वप्रति- 

षेधः पुरोडाशानामपि स्यालीपाङ्स्वै न मवति, तदुक्तम्-“उपां शुयाजन्द्रमहेन्द्रा- 

घाञवम्, इति । अस्माकं तु उपाह्युयाजानिवूत्तिः आर्यस्य विद्यमानत्वात्, प्रति. 

पेधामावाच्च | भाज्योध्वस्य मांसस्य कथं ािशरुरिहामध्रकृनित्वनिच्छेन् [मिति चेत्, 

वचनात् । न श्यस्य वचनस्यातिभारऽस्ति । तस्माज्निरूढपश्चुनामपि पाक्रयश्षत्वं 

भवति ॥ ५॥ 

तदपि श्रोकाः || तश्र श्छोका भपि भवन्ति ॥ ६॥ 

हुतो......व च ॥ प्रथमनश्छोकरेन पाकवङ्कनि्वेचनमुक्तम् । भश्नौ होमाऽन्नि- 

होत्रम् । अन्निहोत्रहोमेनेनि अक्रो हारकमेणा इनो नाम पाकयक्ञा भवति । तथा बलि- 

कर्मणा [हनो नाम पाकयष्टो भवति । पितुकमेणा] प्रहनः । ब्रह्मणे इत इति 

१, ¶", सामिधेनी ४, 16 0100 
२, 411 ९>९लु)+ 10. गाहतो 
३५ 4 41 8116 {0 क्षणो 
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दू. १.] प्रथमोऽध्वायैः 

अनूष्यहव्यृर्हजावुः जुहुयात् सवैता हविः । 
न हि बाचहुतं देवाः मतिगृहन्ति कर्दिचित् ॥ 

रोद्रं च राक्षसं पिच्यमासुरं चाभिचारिकम् । 
उक्स्वा मन्तं स्पृशेदप आलमभ्पालसमानमेब च ।७॥ 

अथ सप्तमः खण्डः 
अथैतां रातं श्वस्तृतीयां बा कन्यां वहिष्यन्तीति तस्यां रात्यामतीते 

निशाकरे सवैसुरमिपिप्रेः फलोत्तमेः स्षिरस्कां कन्यामाप्लाव्य रक्तमर्हन 

८।अस्भिषद् व्राह्मणः", दति निदिष्टदामद्रस्यषननम् । ब्राह्मणाय अन्नदानेन पारितो 

भवतीत्यथैः । ब्राह्मणे हून इनि प्रथमया विहिननिदहाः सा रूप्रसिद्धथथः ॥ अनृष्व्षः 
ब्यूकदजानुभूत्व। सवदासीना हा यज्ुहुयात् । न हि बटु जाटुबहिभूनेन पाणिना 

हुतं देवाः प्रतिगृह्णन्ति, कर्दिचदपि न प्रनिगृह्णन्त । हातृरूपाऽयं विधिः । 

व्यूटृदजानोरभ्यन्तर पाणी भवतः । कर्हिचिदिति विद्यागुणयुक्तेऽपि परतिषधाथः ॥ 

बलाधाना्थौ निद्रा[र्थो सेद्रः]। रुद्रो ऽस्य मन्त्रम्य देवता इनि रौद्रो मन्त्रः एत राक्षस- 

पिहयासुराभिचारकाः हाश्णीडाथा मन्त्राः ) पतान्मन्त्रान् कमेण्युक्षत्वापस्पृरोत् । 

पाणी प्रक्चाख्यदिल्य्थः । आत्मानमेव च कर्ममभ्य उ स्पृशात् ॥ ७॥ 

अयथ सप्रमः खण्डः 

अये... येति॥ भथेत्यधिक्राररिवृत्तो भवनि । परिभाषा हि प्रकृना पनां 

राश्चि श्वस्तृनीयां वति। सक्तम्ययंद्धिनीया। भ्वोःवा तुनीवे वाहनि कन्यां षहि 

ष्यतीति दाष्दनाहारात्र उस्यते । तथाङ्ाब्दनापि तदृवयव्रत्वात् नस्यां राञ्यामिति 

तेषां श्रयाणामभित्रेते ऽदहन्यनीते निङ्ाक्रारे ; अतीन ईति अवगाढे; निषाकाले राडया- 

मिष्यथः। सर्वसुरभिमिश्रः फलोत्तमेः फलप्रधानिः सरिरस्कां कन्यामाश्भाभ्य | मथ 

कसमात् कलात्तमरिति पृथगुक्तम् । उत्तमररमिति गन्धद्रव्यमेव । न खलु मुखा- 
धासद्रव्यं तद् गन्धद्रध्यमच मवति । येवं तस्य निस्यत्वा्थंमिनरषां गन्ध- 

दरभ्याणां यथोपपादत्व्ा्थं च । सनैसुरमिमित्रेः कलोत्तमेरिति फलप्रधानमुक्तम् । 

अथवा केदासस्काराथान्यामलक्नि सन्ति; तेः कलासमेः पवमाश्जाष्य रक्त- 

महतं धासः परिधाप्य प्रवुक्षिणमन्नेः पणणीय । प्रदाक्चिणमश्निमिति वखनात् 

१. 1. चारकम् न ३, ¶' 011118 स्वं 
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सधिवरणे कोषीतकग्यसुते [भ. १, सा, ७, 

धासः परिधाप्य परदक्षिणम््निं पाणीय पश्चादजेः कन्यापुपवेहय भधाराव।ञ्व- 
भागौ हत्वा अप्रये सोमाय प्रजापतये मिलाय वरुणाय इन्द्राय बृनद्राण्यै 
गन्धवाय भगाय पूष्णे तवष्ट बृहस्पतये रङ्गे परल्ानीयेति ॥१॥ चतस्नोऽष्टौ वी 

£ क कष 

मघाराभ्यां प्रागश्चिकायेमिति मन्यामहे । आचायेगेव ““पञ्चादप्नेः कम्यामुपतेदय? 

[ष्यत पश्चादन्नरिति पुनरन्भिग्रहणमन्यत्रोक्ता्थो न होमादिष्वाचाये पव पश्चादुपविश- 
तीति क्षापनाथः । कन्यामुपवेध्येति पुनः कन्याग्रहण वरस्यापि प्रकतत्वाद्रेण 
सह् होममन्व्रश्ुतिः । कन्यामेव प्श्चादन्नेरुपवेदयाचायां ज्ञुहूयादिष्येवमर्थेम् । उसत- 

रभ्ैता पव देवना इति वरस्यामिष्यनात् न वरस्य प्राप्तिरिति चेत्, तन शह सूत्र 
पुरुस्तत्र च वरस्य कन्यायास्तद्वाधनं भविष्यति । नसाल्सुष्ठक्तम्, रम्य निवृस्यथं 

पुनः कन्याश्रहणानति । माघाराबाज्यभागौ इत्वा । अन्नय इ्याज्यभागानन्नरं प्रधान- 
देवमेवेति सम्बन्धव्रदरशनाथमुक्तम् । नेनाज्यमागानन्नरभूतानां महाग्याह्नीनां 
निच्त्तिः । इह दधा महाव्याहृतयः प्राष्य: तिस्रः पुरस्ताश्चोपरिष्टाश्चति नक्ष्य- 
माणाश्च पुरस्ताद्याहनयश्चनस्ल्तासा सनीनां निचृत्तिराज्यमागानन्तरमस्मिश्रव 
णम । पवं तद्योघागग्रहणं किमयम् १ माञ्यमागो हुत्वाग्नय इत्येव वक्तव्यम् । 
लथा सस्याघारावपि निवृत्तौ भवन, अङ्गानां परि सङ्खगानात्। तदुक्तम्--“पुर- 

स्तात् परिम्ङ्खय प्रतिं निवतयनि' इति । तस्माधथोक्तमेव ज्यायः । का एना 
देवताः १ अम्मपादुयो द्वादश । राज्ञे प्र्यानीयेदयन्र स्थानविपरीतपटडित रनिकाष्डः 

राज्ञे प्रह्यानीयेति । दह प्रतिशाष्डा षीप्साथः, प्रति प्रति आनीयति-- अशनये रञ्च, 

स(माय राङ्क, शव्ययुषज्य जुदह्ोनीलय्थः। इन्द्ाण्ये त्यत्र राशये इति खीरिङ्निरदेशः 

कायः, चिहाषर्णाचिङ्ञाष्ययारकाभिधायक्त्वात् । वाचनिकमिद् पुंलिङ्ग्रचनमस्तीति 

चेश्न, पुखिङ्गपायक्त्वात् पुनिङ्गानवेश इति वचनमेष धाचनिकमिहास्तु । त्वधर 
रूपेभ्य: पूष्णे प्युभ्यं दस्यवमादिषु ेवताशाब्दयार्विंशषणर्विशाष्ययोष्यभिचारदश- 
नात् । भथा तद्वाचनिकम्रिह पुंलिङ्गनिरदेशग्रियवाचीलयस्ति हि स्यायगतिः । 

तस्मात् पुंलिङ्गनिदशष प्व कायंः॥ १॥ 

0 कुयुः | हाम्कमे परिसमाप्य चतस्रो वा ष्टौ घा अविधवा इति 

वुश्चस्यः। ता ह्यविधवाः सवे एव भषन्ति । दविध्यं वाविधवा[विविधधषा इति षा इ 

१, 4.11 €अ6८नु0# 42, पर्यानीय ४, 1. शख 
२. ~, श्वा ५. ^. ४6} ०९४७ पद्चभ्यः 
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शू, १.] प्रथमोऽध्यायः 

अविधवाः श्षाकपिण्डिभिः सुरयान्नेन च तपयित्रा चतुरा नतेनं वुः ॥२॥ 
एता एव देवताः पुंभ्यो बैश्रव्रणमीश्ानं च ॥३॥ ततो (ह्मणो जनम् ॥४। 

अय अष्टमः खण्डः 

खातं कृतमङ्कलं वरमविधवाः; सुभगा युवल्यः कमार वेह तैपादयन्ति । 

निषेकव्यम् । विधा श्स्येव तका मवति शाकपिण्डभिः अथवा [१] शाकपिण्डिभिः 

खराद्रष्ये;ः सुरयान्नन च तर्पयिस्वा । त्पयित्वेति कालविधेः । एवं कृते ततश्चतुरा 
नतेनं कुयुंः । चतुरा नतेन नाम चतदभिः सह नर्तने कतेष्यम् । तथा हि प्रतिच- 
मामपथे ॥ २॥ 

पता......न च | एना पव देवताः पुंभ्योऽपि भवन्ति । देषतानिरेशो नाम- 

निवेशः । पुभ्य हति परस्यत्यथः। वैश्चवणमीशशाने च जुहुयात् । चशब्दः समु. 

याथः, पना देवताः । पुभ्य हव्यनावना सिद्ध एवक्रारकरणमवमेवतीहान्लातये ९. 

रप्यनुषङ्गविधानाथैः ¦ तस्माद् वैश्रवणाय रञ्च शृशानाय राञ्े इति भवति । इतरथा 

न स्याद्न्वप्रकरणत्वादेवताविधानादू् यथाकारं यथाप्ररृति ङ्ख कम भत्रति। 
यदि रात्रो तद्रदिष्टमभविभ्यत्, तद्धदेनत्॥२॥ 

ततो ब्राह्मणभोजनम् ॥ कारयेत् । षरस्येवमेव विधाने पुंभ्य शत्यधिक्रारः ॥ 

अथ अषमः खण्डः 

स्ला...... केभ्यः; | ज्ञातं कनमङ्गटं वरमिति । अन्दरार्थैऽपि वाक्ये स्रानमङ्ग- 

खयोः कमाङ्गयोरविं धानमतत् । नस्मार्छु दाऽपि विवाहकारे स्नानं करोतीति कृत- 

मङ्गलो ऽपि पुनस्तदथै मङ्गलं करानि । प्रसिद्धया हासखरान्नरषु च मङ्कलमुपलमामहे । 
अधिधषाः सुभगा युवत्यः ददायेमङ्गरखलखियोऽभिप्रेताः । प्त्रविधाः शुद्धा मङ्गल- 

सखियो.ऽभिगम्य वरं स्नातं ऊृनमङ्गनमलङ्डकृत सहैव कुमार्ये वेश्म प्रपाद्यन्ति। 

कुमाय इते षष्ठय्थं चतुरी । तासां खीणामप्रतिदरूलः स्यात् । ता यदू शुगः तत् 
कुयोदिस्यथैः । कथम् ! अविरोषेणान्यत्रामक्ष्यपानकेभ्यः, अभक्ष्यपानकानि वजेयित्वा। 
अभक्ष्यपानकानामेव प्रतिषधात् दम्यो ऽन्यस्मुतिक्ाल्रविरुद्धमपि कूयदिव । ताश्च 

हि सवाः सष विरुदान्न ब्युः । शाखं विक्द्धं तस्माद्धितायेममुं न क्यात् । न 
हि तासां षखनमकशाख्वि्ितं मन्तव्य । तासां वचनं प्रमाणीडत्याचायं उक्तवान्, 

१, (, तसो षा २, 4.1, ¶' &५ 10, प्रषातयम्ति 
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सविषरणे कोषीतकगुह्ासुभे [अ. १. ख, ८. 

तासामपरतिङूछः स्यादन्यत्राभक्ष्यपातङ्षेम्यः ॥१॥ ताभिरनु्ातोऽथास्ये 
वासः तरेयच्छति ^<रेभ्यासीत्' इति ॥२॥ “युर वल्नाणि'" इयस्ने ॥२॥ 
(“चित्तिरा उपबरहणपू"” इत्यञ्जनशोशम।दतते॥।०॥ “समञ्जन्तु विष्वे देवाः! इति 
समञ्जनाीया ॥"५॥ 

(4यथयं शचीं वावातां सुपरतां च यथारितिम्। 
अविधवां चापारामेवं त्वमिह रक्षतु ॥'' 

इति दक्षिणे पाणौ श्रल्ढीं विहतां ददाति ॥६॥ “रूपं रूपम्” इत्यादी 

““'तासामप्रतिक्ूटः स्यात्” इति । तस्मादपि शाखविहितमेव । तस्माद्िहिनाषिरोषे 
न दोषः ॥ १॥ 

ताभि.....दिति। वाभि: खोभिग्युक्ातः, अथाम्ये कुमार्यै घासः प्रयच्छति 

“'रेभ्यासीत्”' शत्यनयचौ ॥ २॥ 

युव...... त्यस्मे ॥ तस्मै वराय यद् वाससी श्रयञ्छति तद! “युवं बश्माणि” 

दइत्यनयचां प्रयच्छ । उत्तरश्र हि वक्ष्यनि-- “ध्वासनी प्रतिगृह्य इति। 

प्रदानप्रनिग्रहयारेक्काटत्वात् स पतर प्रदानकार हति मन्यामहे । इह व्चनमाध- 

क।राथैम्। तस्माक्नायं प्रदानकारः। अथ कथं वासः प्रयर्डतीत्येकवचननिरंशाः १ 

अधिकारादद्वयोवांचक इति चेत्, अधाद्धिपरिणामः । प्रयच्छतनामधयमथेमपेध्य 

हि वचने भवति रखिङ्गवा॥३॥ 

चिति.--दतते ॥ अञ्जनकोशम् “चित्तिरा उपषर्दणम्'' पष्यनयची भादत्ते ॥४॥ 

सम.--नीया ॥ समञजनाहौ समञ्जनीया । “समञ्जन्तु विश्वे देवाः” शयेनां 
समञ्जन्ति। समञ्जातनी इति वा पाठः । उसोदेश्मानीय इति ॥ ५॥ 

यथे......दाति ॥ “यथेयम्” शस्यनेन मन्त्रणास्या दक्षिणे पाणौ शाली 

तरिशरुतां वकाति । बर्णंविशेषेण शलली जिनुद्धवति ॥ ६॥ 

रूपं... ..सथ्ये । “रूप रूपम्” दष्यनयचौ सभ्ये पाणो मद्री ददाति । “'ङपुं 

रूपं मघवा बोभवीति" प्रथमप्राक्तापि भवति, प्रतिरूपं श्व्यादरलिङ्गाद् ॥ ७ ॥ 

१, (, 8108४06 18 [४ ०प† 0 ३, ¶, 80६66 18 [€ 0प४ {७ 
प 11108 अस्यै...ग्छति 11118 शर्न्वी.. . पुजा 

२, ८41" प्रयजम्ति 
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षू. १०. प्रथमोऽभ्यायः 

सभ्ये ॥७॥ रक्तटृष्णमाविकं क्षौमं वा ति्मणि प्रतिसरं हातयोऽस्या 
बप्रन्ति “नीललोहितम्? इति ॥८॥ “मधुमतीरोषधीः' इति मधूकानि 
बध्नाति ॥९॥ विवाहे गापहेयित्वा शेषु गतेषु कान्तानां पाधूपकि- 

रक्त..... पिति ॥ रकषष्णमाविकं वणी क्षौमं षा त्रिमणि त्रिवम्थं प्रति- 
सरमध्या क्ञातयो बध्नन्ति । सभ्य इत्यधिकारदस्याः सव्ये पाणो बभ्नन्ति ॥ ८॥ 

मधु......पघ्ाति ॥ “मधुमतीरोषधीः'” दस्यनयचौं मधूकानि बध्नाति । स्य 
इत्यधिकारः । ् षास्यथिकारो निवृत्तः । पएकवचननिद्शाद्कर पव बध्नाति । मधूके 
विवदन्ते । यष्टिमधूकं केचिद् त्रवते, मधूकवृक्षं पकं केचित् । तत्र थोऽथैः 

प्रसिद्धया मन्धररिङ्गेन वा अविरुडः ल्त प्राह्यः॥९॥ 

विवा... ीलयेः(किक्यः) | विबाहे काम्तानां गृहेषु गतेषु षरणे लह तेषां 

कान्तानामयं वरो माधुपर्कैक्षयो मवति गामहेवित्वा । मधुपकोहों माधुपाकेकष्यः। मधु- 

पर्केण कत्ल कर्म द्योस्यते, न दभ्यमेव । ययेवं कर्माङ्गम् ता गौविं्ते। भथ कसमात् 

गामं यित्वेतयुक्तम् ! शद गाम्टयिरवेति गवां पूजां कृता गां दच्वेव्यथैः । तस्मात् 

किञ्चिच्च दातम्यम्। अथवोक्तभ्यम्षङ्भ्योऽन्ये क्ातितः सम्बन्धितश्च विशिश 

मधुपक; ; तेषां गौनांलति ; भन्येषु चायमेव गौर्मैघुपकं धति सवेखेतस्य कापः 

नाथं गामदोयित्वस्युक्तम् । शं तावदुख्यताम्-ल्ानकोऽयमाहोखिन्न! यदि जातकः, 

खातक इस्येवं मधुपकोों भवति । यः[यदि] पुनन्याय[पुनने] जातकः पदं ताषदुख्य- 

ताम्। कः ज्नातको नाम { षिद्याव्रतज्ञातकः । भन्यतरस्रातकमपि जातकं केचिद्ूवते। 

भथापि प्रवते गृहस्थः पुनः सातक्रवतसयोगात् खातको मवति । तथाशाई “स 

विधिपूर्वं लञास्वा भार्यामधिगम्य यथोक्तान् गृहस्यधमोन् प्रयुञ्जान इमानि वतान्यज्ु- 

कपेत्[ उनिषटेव् ] खातकः" इति । भस्सिन्पक्षे नाय ज्ञातकः । पूवेसिन्नपि पक्षे सर्वा 

विदधयावतसल्ातक पव । कन्यां षीक्षयस्यन्यतरज्ञातकोऽपि यदापि षश्यति तथा मचु- 

पकौ मवतील्येबमर्थममिधानम्। यदायं सख्रातको वरो भवति, तदा ““वटष्यां 

१, ¶' 87४५6 1४ [€ छप ण कप्ण्टठ रक्त... धो 
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सविवरणे क्ोचीतकाुदयस्भे [अ. १, श. ८, 

श्यः ॥१०॥ न र्वेवापांसोऽध्यस्स्याद॑पियह्नमपिषिबाहम् ॥११॥ इरत 
श्येष ब्रुयात् ॥१२॥ !शरहस्पतये त्वा भेष्ं षरणो ददावरु । सोऽपतत्वमश्चीय । 

स्वद्राश्योरपिपयो महं प्रतिष्हते" इति बराससी प्रतिश्ृष्य परिधायो पस्वृह्य 

भवन्ति” श्ये प्राते सवस्सरे सशवेष मधुपक हौ भवतोध्युत्तरव वक्ष्यामः । लस्मात् 
इृताञ्थाऽपि पुनरविंधादे मधुपक मवल्येवेति वक्तव्य दष । नैमिसिको शयं 
मधुपकः । तस्मात् स्वभेदे सूत्रं वक्तव्यमेव । कान्तानामिति षथनादम्यस्यापि 
काम्तस्यापि गृहेषु गतेषु तदा मधुपकोहौ एव भवन्ति । विवाह इति षरतैमाने 
पुनर्विंवाहप्रहणं सामीप्यार्थम् । धिवाहसमीपे कृते च विवाहे कान्तानां मधुपकों 
भवस्येषेति ॥ १०॥ 

न त्वे... -.-वाहुम् ॥ मधिवक्षमधिविवाहं च [चा |मांसो ऽस्यां न स्वेष स्यात् ॥ 

कुर. -- प्रयत् ॥ खयमपि कुखुतेत्येष ब्रथात् , नोश्छजतेति । उरखजतेत्युकते 

तमुस्खज्यान्येनापि मांसेन करतुं शाक्यते । तस्मादिद्मुच्यते । या क्मेणि प्रता 
गौस्तामेव स्यजेदिष्यवम्थैम् । प्रायशो विद्यमानस्यैव विकल्पेन प्रतिनिधिः “"गोप्शयु- 
रजञमन्यद्वा यत्सामास्यतम मन्येत तत्तःकुर्वीं त" इति। तस्मा्यचद्ढयमेजादि तसद्धय 

मवति, तदेव दशयति । गौरिप्युकषस्वा भथकम कराति, भत ऊर्वं विरोषात् ॥ १२॥ 

बृह..-.--कन्याम् ॥ अथास “युध वख्ञाणि” इति वाससी प्रयच्छति । तथा 
चोकम्-““ते धाससी शृस्पतये त्वा इति मन्त्रेण प्रतिगृह्य परिधाय तत उपस्पृदय 
“को ऽदात् कस्मा भद्त्' दस्यनेन मन्त्रेण कन्यां प्रतिगृह्णाति इति । मस्मिन् हि काले 

वुदहिशृमह्यो यथाविहितं कन्यां प्रयच्छन्ति । उपस्पृ्य ईति नायमाचमनिचिः; 
धाचाग्तद्यैवाचमनं षासःपरिधानानम्तरं प्रसिदम् । उक्तं च “वासः परिधाया- 
खामेत्'' इति । तस्मादामनस्याविषेयतवादुपस्पृदय कर्यं प्रतिगृह्णामीति कन्या- 

प्रति्रहणाङ्गमुपस्पदोन विधीयते, पाणी प्रक्षादय प्रतिगह्णी यादिति, यथोपस्पृ््य स्वं 
इति 1 अथवा उपस्पदयाकभ्ब स्पृष्टा कन्यां प्रतिगृह्णीयात् ॥ ९६॥ 

१, 10. भविभि १. 1.. अनातितद्धश्यं 

२, 41, 42 87 ¶' 011; भद्ध... ४. 1, 071४8 ते बसी 

प्रतिथङ्कते ५, 1“ प्रते बावली इति 
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क्षं १६. प्रथमौ ऽध्यायः 

““कोऽदात् । कसा अदात्" इति कन्याम् ॥१३॥ “वराङ्गी श्वशुरे, इति 
पिता राता बास्य॑ग्रेण मूधनि जुहोति । श्वेणावतिष्ठभ्ासीनायाः प्राह्घुख्याः 
पतयङ्घुखः ॥१४॥ दैरवान्वारम्धायां महाम्याहुतिभिहृत्वा समस्ताभिः चतुथी 
प्रतीयेतैतस्यां चोदनायामेवमनादेे ।॥१५॥ सर्वेष्वेव ठु मूतिकभेषु 

संरा....-पुखः ॥ अथ कन्यायाः प्राद्यास्या अआसोनायाः प्रल्यञ्यसस्िष्ठ- 

स्तस्याः पितावा्नाता वा सूधनि-^संराङ्णी श्वशुरे" इत्यनयच्चौ भस्यग्रेण सवेण 
धा जुहोति, परृतेनाज्येन ज्ञुहो तिचोदितत्वात् ॥ १४॥ 

अन्वा... बरेष्ठम् [नादेशे] ॥ म्यवधायकमिदं धाक्यम् । इत्वा पहि सुभरो 
इति सबन्धः । इत्वेष्यन्वारभ्धायां महञ्याहृतिभिः जुहाति, समस्ताभिः महाग्याह- 
तिभिश्चतुर्थी आहुतिः प्रतीयेत । पवमेतस्यां चोद्नायामेषमेव समस्तामिश्चतुरथीं 
व्रनीयेनानदिशे । अनादेश इति कमेणि चोदिते प्रधानाहुनीप्वनादिष्टास्चु महाभ्या- 

इनिमिेहुात् । श्युट्राकमेण्यपराजिनायां दिरि ह्षेष्येवमादिषु च ॥ १५॥ 

सर्वे... हूयत || तुक्णष्दः समुश्चयाथः । सर्वेषु भूतिकर्मसु च प्रधानं 

स्यात् । पुरस्तादुपरिष्ठाश्च पताभिश्चतुर्िमदाव्याहतिभिः जुहुयात् । भूनिकमौण्यु- 
क्तानि विवाहादीनि । सर्वग्रहणं स्वेमुख्यपरिप्रहणार्थम् । इतरथा मुख्यामुश्ययोः 
मुश्ये सम्प्रष्ययन्यायात् अतिश्वुतिष्टोमादीनां न भवति । षटकमाणि' विवाहे दे 

उपनयने तत्रेक मुख्यम्, इतराण्यमुख्यानि । तस्मात् सवैशम्दसाम््यात् भ्रति. 
शुतिष्टोमयोः गृह प्र॑वदनीये चतुर्थीहोमे अक्षतधाना्ोमे च प्रधानानां वुरस्तावु- 
परिष्टाश्च पतामिजहुयात् आघारावास्यमागोा इत्वा । "भन्ने ईस्यन्र पुरस्ताद् 
ध्याहृतयो न भवन्ति, अविधानादिव्युक्तम्। एवकार ग्रहणं दविर्निंयमा्थ॑म् । पता- 

भिरेवाज्यहटविर्भिः । पवं केशान्ते सीमन्तोन्नयने चतुर्थीहोमे च जुहुयादिति । इत- 

रथा श्यारीपाके न होमः स्यात्, परधानत्वादावापस्याने विहितत्वात् । कथपाषा 

१, 10, 41 ४1 ^ २. स्याग्रेण ७, 1, 01118 महा 
२, 41 &110 10), प्राश्मखा; ८. 1. 7९8 प] †0 तिष्ठन् ४1 
३, 11 62.06] १ हुत्वा 0171118 ध11€ 8 प्त188 181९7. 
४. {0 870 ^1. सर्वेष्वाहुतिकर्मवु ९. 1. ४११8 इति 
५. 1. कृतेन १०, 1“. प्रपादनीये 
६, 4. 8686108 ४0 0%ए९ 62 ११. 1., स्वा भाषवसमाने 

४116 १८8 प} ४0 भशषठम् . 
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सषिषरणे कौषीतकणुहासूभे [अ. १. क, ८. 

पुरस्ताशोपरिष्टाशेताभिरेष ज्ञहूयात् ॥१६॥ “पि सूनरी” इस्युस्थाप्य 
(भ्णामि ते सोभगत्वाय हस्तम्” इत्युत्तानेन दक्षिणेन पाणिनोत्तानं 
दक्षिणं पाभ गृहणाति साङ्गुष्ठं प्राद्प्रुख्याः प्रल्यदपुख स्तिन् ॥१७॥ 
पश्च चोत्तरा जपति “अमोहमसि सा त्वम् सा त्वमस्यमोहम् धोरहम् पृथिवी 
त्वम् सामाहम् ऋक्त्वम् तावेव विवहावहै परजां प्रजनयावै पुत्रान् विन्दावहै 
बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः" इति ॥१८॥ उदङ्खम्भं नवम् “भूभरेवः खः" इति 
पूरयित्वा पनाम॑स्य दक्षस्य सक्षीरान् पाशान् सङशानोप्य हिरण्यं 

पश्याने विधानमिति चेत्, प्रधनप्रकरणे विधानात्; प्रधानस्य पृरस्तादुपरि- 

हाश्च भवन्ति, न कत्लस्य कमणः ॥ १६॥ 

एरि..... तिष्ठन ॥ र प्रकृतितस्तिस्नो होमा वबाहृतिभिहरवा । ततः पुर- 

स्तादिति विहिताश्चतस्नो इत्वा । पुनरन्वारब्धायामिति विदिनाश्चतस्नो इत्वा । 
भथोर्थाप्य "पहि सूनरी" इति कन्यामुत्थोप्य प्राङ्ख्याः तिष्ठन्ध्याः प्रस्यञ्ालल्तिषठ- 
भुष्तानेनारमनो दक्षिणेन पाणिना उक्तान दक्षिणं पाणि साङ्गष्ठं गृहा ती्त्यथेः [ह्यति | 

“गृभ्णामि ते सौमगसवाय हस्तम्" इत्यनया । दक्षिणेनेति दिग्टक्षणमेनबन्ते पदमा- 

त्मनो दक्षिणपाणि कत्वा गृह्ाति । उदप्राङ्कलिनापाणिसुत्तानेन गरह्णातीष्यथः ॥ १७॥ 

पञ्च......इति ॥ तस्या च उन्तराः ““तां पूषन्” शश्यारभ्य पञ्च अपति । 

धद्ाष्द डस्तराथेः । "गमोहमस्ि' इति ख मन्त्रं जपति ॥ १८॥ 

उद......केषाम् ।॥ “जरवष्टयः'' द्येवमन्तं मन्त्रं जपित्वा ततः कुम्भं नवम् 

५भूुवस्खः'” इति पूरयित्वा उदकेन पुक्ञामस्य पुंलिङ्गनामधेयस्य क्षीरिणो न्य्रो- 

भदेशश्षस्य सक्षीरान्पेलादरान् प्णांनित्यथेः । सङ्करान् कुरो; सद तसिन्वुदकुम्मे 
भोष्य । हिरण्यं चेस्येके आचायाः । तमुदङुम्मं ब्रह्मचारिणे वाग्यताय पदाय प्रागु- 

दीष्यां दिदि" ता यापः खया भवन्ति । प्रदक्षिणाश्च भवन्ति । परिणयमकाङे प्रव्- 

१, {0 01018 सासं ६, 4 0111108 उत्थाप्य 

२, ^2 6६१8 रदं ॑  प्रथिवी त्वं ७, 1, 01118 गृहवातीत्यथः 

2.11€1 ऋक्त्वं ८. ^^ ४08 पञ्च .. पति । तस्याः 

३. 1, उदकुम्भभर्वं ९. 4, पालाश्चान् 

४, 41] &2०गु४ ¶, नामनोऽख्य १०, 1. 00108 दिशि ,..भमिदंश्ि 
७, 1, पाशाथाप् ॥ि 
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घ्. २३. प्रथमो ऽभ्यायेः 

चेत्येके । तं ब्रह्मचारिणे वाग्यताय परदाय प्रागुदीच्यां दिश्चि ताः स्थेयाः पद्- 
क्षिणा भवन्ति | दक्षिणत एकेषाम् ॥१९॥ अश्मान चोत्तरत उपस्थाप्य “एहि 
सूनरी” इत्युक्त्वा ““पएषश्मानमातिष्ठ । अश्मेव त्वं सथिरा भव । अभितिष्टु पृत- 
न्यतः । सहखं पृतनायतः" इति दक्षिणेनास्याः प्रपदेनाहमानमाक्रपय्य “विश्वा 
उत त्वया वयम्” इति प्रदक्षिणम्निं पयाणीय तेनेव मन्त्रेण द्वितीयं वसनं 
प्रदाय।।२०।खाजान् श्मीपारमिश्रान् पिता च्राता वा अस्या अञ्ञलावावपति।। 
२१॥ उपस्रणाभिधारणे प्रल्यभिघारणं च छाजेषु ॥२२॥ तान् जुहोति 

“इयं नायुपत्रृते लाजानावपन्तिका । 
शिवा ज्ञातिभ्यो भूयासं चिरं जीवतु मे पतिः खाहा" 

क्षिणाः कायां इव्यथः । अग्नदक्षिणतः खया पएकेषामाचा्थणाम् । ब्रह्मचारी प्रायु- 
वीच्या दिशि चेत् प्रस्यद्यखस्तिष्ठेत् । व क्षिणन्चेत् उदड्यलस्तिठत् , पराद्न्याय- 

त्वात् । कमामिमुख्य हि बरुषत् ॥ १९ ॥ 

अश्मा... ...दाय ॥ भन्नरुत्तरतः मस्मानं चोपस्याप्य “पहि सूनरी” इति 

कन्यामुकत्वा ““वह्यदमानम्, इस्यनेन मन््रणास्या दक्षिणेन प्रपदेन महमानमाक्रमय्य 

“विश्वा उत स्वया वयम्, इष्यनय्च प्रदक्षिणमश्निं कन्यां पयौणीय तेनेव पूृषैप्रङतेन 

मश्त्रेण ““रेभ्याक्तीत्,' दस्यनेन दवितीय घस्लनमस्ये प्रदाय ॥ २०॥ 

छाजान्-- ` -- "पति ॥ खाजान् शामीपलाशमिभान् शमीपणंमिधान् पिता च्चाता 

धा थस्या थञ्जलावावपति । इहाथोदाकोशाञ्जलिभेवति ॥ २१॥ 

इष... नेषु ॥ उपस्तरणाभिघारणाचपि छाज्ञषु भवति । उपस्तरणमिप्यु- 
ख्यमाने पिता श्राता षा तदपि करोति, अधिकारात् । तस्मादधिकारनिधृस्ययै 

हितीय खाज्प्र्णम् । अखारीपाकप्रङृतित्वादुपस्तरणादि विधानम् ॥ २२॥ 

तान्... जुहाति || तान् लाज्ञान् जुहाति “हयं मायुपश्रते'' दष्यनेन 

मन्श्रेण । सा तिष्ठन्ती ज््ोतीलयताकता सिद्धे तान् जोति, तिष्ठन्ती ज्ुशेतीवि 

दविहोमचोदना इयोर्विधानाथम् । डाषपि लाजान् जहतः । वश्या अञ्जि पेतिर्वा- 

रभ्य हावयेदिष्यथ; । यद्येवं हाषयेदिति वकतन्यम् । नैतदस्ति । नहि तदा होन 

१, 1, उक्ता ४, {, 01018 8.४. 

९, 1. 01018 तिदेत् ५. 1. अपरन्वारण्य 
१, {4 010 हत, . . 
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समिषरणे कौषौतकृ्यदूभे [भ. १. क. ८, 

इति तिष्ठन्ती जुहोति ॥२३॥ परतिभेन्तं जपति ॥२४॥ अष्माक्रमणवेवं 
हितीयमेवं दतीयं तृष्णीं कामेन चतुथेम् ॥२५॥ (प्रजापते न त्वदेतीनि"' 
इति भराजापलयं हुत्वा ““यत्पाफता'? इति खिषटकृतं च सवे ॥२६॥ “अग्नये 
खिष्टङ़ृते खाहा' इति वा ॥२५॥ उदङ् सप्तपदानि परक्रमयेत् । ^९ष 

कमेणि द्वावपि प्राधान्येन कतारौ भवतः । तस्मा यथोक्तमेव उ्यायः। खाहाकारः 
किमथे; ! “"चिरं जीवतु मे पतिः” इध्युक्तेऽपि ““खाहाकारोऽन्ते हाममन््राणाम्” 

दष्येवान्ते खाष्टाकारो भवति । “मे पतिः" इव्युखयमाने एतावति खाहाकारः कम्यया 

कतेब्यस्स्यात्। सा हि जुहाति ॥ २३॥ 

पति... ...पति ॥ णृष्यान्ञातमेव मन्श्रं पतिज्ञेपति । खाह्ाकारे पुनर्मन्् 
ान्नाते तेन सह पतिजजपति। तस्मात् खाहाक।रान्तो मन्त्रः सम्वेषाद्ि्मषति । 

अद्माक्रमणाथो हि सः। ननु तेनेव मन्तरेण हिनीयं वसनं प्रदायेष्यपि भवति । तश्र 
द्वितीयवसनस्येतद्धि प्रयोज्ञनम । तेनेव मन्त्रेण वसनं प्रदाय श्त्येताषतां सिदे 

द्वितीयमिति नियमार्थम् । दिह्ीयमेष वसनं प्रयशर्छते, न वुनीयादीति ॥ २४॥ 

अहमा------तुथम् ॥ कामेन खलु होमकम करोति । कामेनेति शूर्वशय 

दक्षिणपुटेनेष्यथेः । तद्धि तस्य नामाभ्तरम् । तृष्णीं इति हो ममभ्व्रतिवृ्यरथम् । एव 
मिस्यनुक्तस्वादस्माक्रमणं पर्यांणयनं ख मवतः । यद्येताविष्टो मषिष्येताम्, य पं 
चतुय तुष्णीं कामेनेष्यवश्ष्यत् ॥ २५ ॥ 

प्रजा... वेत्र | “जापते न र्वत्'' इद्यनयचां प्राज्ञापल्यं ह्वा । (्रज्ञापते 

न त्थत्* इति हष्वेष्येतावता सिदे प्राजपत्यजखनमन्यत्रापि प्राजापस्यमिष्युक्ते कचा 
होतब्यम्, न “वमुभ्ये खाहा" इति युद्धेनेति क्ञापनार्थम् । तस्मान्मनसा प्राज्ञापव्य- 
मिदयश्रापि ऋचा हत्यम् । इोपरिष्टाद्याहतीश्चतसनो हत्वा “यरपाकत्रा'' इष्य- 
नया खिष्टकृतं ज्ञुहोनि, सःघ्रचनात् , नेदैव ॥ २६॥ 

अप्र.“ तिवा॥ “भप्रय खिष्टकृते खहा" धति वा सर्वर खिष्ङृतं 
सुश्ोति ॥ २७॥ 

उद्.-.---जति ॥ “ष एकपदी" शव्येषमादिभिः सप्तमिमेश्जे रद ङ् सक्तषपदानि 
अक्रमयेत्। आक्रम्य पक्रमयेत् श्येवमादो हेतुकवैनिदेरो खयमारभ्ब कारयत् । 

१, 10 &00 4" कमि ३. 4. ददधिणमुले पुरेन 

९, { 0101 एतानि ४, ८, हिचेदे- 
¢ 
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स्. ३१.] थमो ऽभ्याथः 

एकपदी । उरे हिपदी । रायस्पोषाय तिषदी । मायो भव्याय चतष्पदी | 
परजाभ्यः पेश्चपदी | ऋतुभ्यः षट्पदी । सखा सप्तपदी भव इति। 
((विष्णुस्स्वा नयतु" इति सवेतान्ुषजति ॥२८॥ अपोदिष्ठायाभिसिदटभिः 
स्थेयामिरद्विमांजेपित्वा मूध्न्येवसिच्य ब्राह्मणेभ्यः किचिद् दात् ॥२९॥ 
सवे स्थाढीपाक्ादिषु कमे ॥३०॥ अचाीय बेरं ददातील्याइ ॥३१॥ 

वाक्यङ्पेण सप्तानां प्रक्रमाणां सक्त मन्त्रा शति विज्ञायते, हइतिङश्रणासेषाम् । तहिं 

निर्ेदो "“विष्णुस्त्वा नयतु" इति सवे मन्त्रेषु अनुषजति । ईष एकपकी निष्णु- 

सत्वा नयतु" इ्येवम् । सप्तमे तु “सखा सप्तपदी भव बिष्णुरश्व। नयतु" इति भष- 

दाष्दो ऽधिको वचनात् स्यात् । अथवा यथा राके प्यानीयेश्यत्र राह प्रलयानीयेदय- 
क्ञानवते इति हाष्ददोषः, पवमिष्ाप्यज्ञानपरितः स्यात् । “सल्ला सप्तपदी" इति । 

तथा सति सर्वत्र भवति वबिष्णुस्स्वानयत्वित्यनुषङ्गः स्यात् “दष पकपदी भव 

विष्णुस्त्वानयतु" शति । रवं च सवषां मन्त्राणां ङ्पसाददहय भवतीति। भथ मतम्- 
दषे ऊजं रायस्पोषाय मायो भव्याय प्रज्ञाभ्य कतुभ्य इति षण्णां चतुथ्या पदानि। 

सप्तमे तु स बा[सखा] इति प्रथमान्तम्। यथा च विभक्तिवेकप्यम्, रवं मन्त्राणां 
मवशब्दयैरूप्यमपि समे भवतीति शब्दश्यान एव्र परिपठित इति । यथा षा उपपन्न 
तरमथं मभ्यते स गृीतभ्यः॥ २८॥ 

आपो... दथ्यात् । “मपो दिष्ठा" इति जपिष्वा । विश्तेवितत्वाग्माज्ञन- 

मुभयोः करोनि सहैव । तदुक्तं शौ नकेन-““उभवयोः सन्निधाय हिरनी उपपात्रेणा- 
वसिष्व, इति । सयैव मृधेन्यवसिच्य ब्राह्मणेभ्यः किञ्चिहधाक् यथाशक्ति ॥२९॥ 

सप्र... .. मु ॥ ब्राह्मणेभ्यः किञचदयात् सर्वत्र स्यालीपाकादिषु कमेखु । 
खा लीपाकादोति विधानाद्ाज्याहुतिषु च किञ्ज तव्यमेषेति ॥ ३० ॥ 

आचा... द्याह । अचार्याय वरं दद्ातीष्याह । भचायेः कि करोतीति 

१. ¶' 01018 1118 016. ४, 1. स्वनिनयतु 

२. ¶, 8966 36 [१ ०पौ ० ५. 1.. नीये शानपठिवः इति 

1108 भपो...मिः ६, 1, 01028 ऋवुम्यः 
#1 9११ ब्राघ्चो 06016 पो ७. 1. वैङ्प्वे 

३, ¶' 00:08 ब्र. . .चुयां 
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सेविषश्णे कौषीतकगृद्यसुभे [भ. १,.ख. ८. 

र्या विदुषे वा धथ ॥३२॥ गौत्रोद्मणस्य वरः ।॥२३॥ ग्रामो राजन्यस्य ॥ 
३४॥ अश्वो वैश्यस्य ॥३५॥ अधिरथं शतं दुहिवमते ॥३६॥ तेभ्यो ऽश्वं 

ददाति ॥२५४॥ 

चेत्, साश्यम् । मह मंस्भमेवाह । न दि वानचोद् नौस्ति वरं दथामिति । नैष 

दोषः । आचा्थायेति समस्प्रदानरुक्षणा चतुर्थी देयं द्शेयति । मन्त्रणिङ्ग च-- 

(“गौ्रक्षणस्य'' व्येव देयनिदेंशश्च । वानाभावें हि देयनिदेशो ऽनथेकः स्यात् ; किम्तु 

आचायाय मन्त्रमुक्त्वा ददाति ॥ ३१॥ 

सूयौ.....-धृयम् )) सूयी यो ब्राह्मणो वेष् तस्मे वाधूये वधूवरं दधात् । 

सूर्येति सुर्याशष्टो मन्त्रगण इश्यते । तस्य किञ्चिदृक्षानाष्षि तद् भवति । नहि 

विहाया रयत्तास्ति । पृषैद्तं घासो ददाति । वासो वसनमिति शबष्दमदात् ॥३२॥ 

गौत्राह्म ध वर्; ॥ बर त्युक्ते ब्राह्मणस्य । गौर्भवति ब्राह्मणस्येति ब्राह्म 

णन दातव्य रध्य्थेः ॥ २३३ ॥ 

ग्रामो राजन्यस्य ॥ राजम्येन श्रामो दातस्यः॥ ३४॥ 

अश्वो वेश्यस्य ॥ भश्बो वैदयेनाचार्यांय । वरमिष्यत्रैतद्वक्तव्यम् । अथवा 

सवेदानव्रकरणं परिसमाप्य । मध्ये वखनमिह दानपरिसमातिप्रदशेना्थैम् । ब्राह्म 
© ® 

णेभ्य आचायाय सूयांषिदे च निस्य दानं वकष्यमाणमनिष्यमिति ॥ ३५॥ 

क ज 9 [ 9 ड ® त् 

आध......मत ॥ भधिरथं हातमेकरथं गवां चं शतं दुहितृमते दयात् 

सङ्खयावचने प्रसिदगौरिव्ुक्तं पुरस्तात् ॥ ३६ ॥ 

जेभ्यो ......ददाति॥ विद्धद्भ्योऽभ्ं वव्ति । मागाधिकारे पुनदानबखन- 

मेकमेषाश्व स्वंम्यो विद्द्भ्यो ददाति, न प्रद्येकमिष्येवम्थम् ॥ ३७॥ 

१, 44 यूर ५० 4. 01018 {1118 8611161166 

२, 1. 0170118 मन््रमेवाह ६. ^ 011४8 अश्वो . . परिसमाप्य 

३, ^. नास्तिरेग्दद्यादि ७, ^. 01015 च 
४, 1. 01118 हि 
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स्. ४. ` प्रथमो ऽभ्यायः 

अथ नवमः खण्डः 

“प्र स्वा युञ्ामि" इति तिखभिः गृहान् प्रतिष्ठमानायाम् ॥१॥ “जीवां 

रुदन्ति”? ईति श्दत्याम् ॥२॥ अथ रथाक्षस्योपाज्ञनं पत्री ङुरुते “अभिव्ययसख 

खदिरस्य सारम्” इत्येतया सर्पिषा ॥३॥ “रुचौ ते चक्रे” “द्र ते चक्र!” इति 

अय नकप; खण्डः 

प्रत्वा ....नायाम् ।॥ “प्र स्वा मुञ्चामि" इति तिखमिः तऋभ्भिः भनुमन्व्रथते 

ग्रहान् प्रनिष्ठमानायां कन्यायाम् । अन्र पिः अऋग्भिरनुमन््रयत इस्यभ्याहारः। 

कुत उपलभ्यत १ कस्मात्पुनस्तिखभिः जुष्ाति शश्यध्याह्ारो न मवति १ अत्रोच्यते- 

निखभिः इत्युचां करणत्वेन न्दिंश्लो इष्टः । प्रतिष्ठमानायाभिति काललक्षणा्थौ 

सक्तमी । न च क्म विहितमस्ति प्र्यक्षम् , यस्येताः करणानि भश्म्त। तच्च कमै- 

करणनिदेशेन लिङ्गनाभ्वाह्धियते । अभिमन्श्रयत इति वा । तथा सनि करणनिदृशश्च 

कृतार्थो भवति । अश्र दष्टानामेवच प्रयोगो भवति । ज्ञदोस्यभ्वाहारे त्वष्यस्तमदष्ट- 

कल्पना स्यात् ; दृषटकुतिर्हिं गरीयस्यविक्ोषे । तस्राज्जुहोष्यभ्याहारो न भवति । 

उत्तराभिमन्धरदोनाश्च अभिमन्ञ्यम् ॥ १॥ 

जीवां ......दल्याम् ॥ बरस्थानकारे तक्निमित्तं प्ररुदश्याम् “जीवां खदन्ति" 

शस्य च॒मन्बयते ॥ २॥ 

अथ... ...पिषा ॥ अथे्यधिकरनिरबुस्यथमुक्तम् , अन्यन्न कलूर्वात् । अथ 

रथाक्षस्यापांञजन पल्ली कुरुते स्तर्पिषा- -““अभिन्ययसख', इस्यनयचा । ''अभिऽ्ययख 

खदिरस्य सारम्" इनि । स्यिंषा इत्येताता सिद्ध पनयेति निवमार्थप । नयो 

रक्षक्षिरसोरुपाञ्जनमेतया सङृदुक्तयेव कुरुत इति ॥ ३॥ 

शुची... ...क्रयोः ॥ “शुची ते चक्रे” दे ते यक्रे श्येताभ्यां यक्रयोदपा 
खनं पल्ली कुरुते सर्पिषा ॥ ४॥ 

१, {0 01018 इति ४, 1, सिद्धय 

२. ^2, प्रश्दत्यां ५. ^. उपार्जनं 

३. ^ ४०५8३ तस्यात्म 
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संविषरणेः करेषीतक्लसुते [भ. १. ख, ९, 

चक्रयोः ॥४॥ पृवेया पूवेषुतरयेदरम् ॥५॥ ऽस्त च ॥६॥ “खे रथस्य” 
इद्यतया फटवतो क्षस्य शम्याकतेष्वेकेकां वेयां निंधायः निलयावमिमन्त्य 
भयोक्ौ युञ्जन्ति “युक्तस अस्तु दक्षिणः” इति द्वाभ्याम् ॥७॥ “शुकावनङ- 
हौ» इयेतेनाधंर्चेन युक्तावभिमन्त्ये “क्ति शुकम्” इति रथमारोहन्त्याम् ॥८॥ 

पूवे ५ तरम् ॥ “शुची ते शक्रे" शइस्यनयचां पूथ॑ चक्रमुपानक्ति । उेत्त- 

रथा "देते चक्केः ईइध्यनया उष्तरं चक्रमुपानक्ति। यस्पूषेमक्षेण युज्यते चक्रं तत् 

पू्ैमित्युख्यते । ईतरदुत्तरम् । किमथेमिदसुख्यते ! ननु चोक्तं पुरस्तात् समान- 

सङ्खपानां सङ्कयाक्मेण क्रमो मवति । शद मन््रलिङ्गेन चक्रदित्वेनोभाभ्यमुभयाभि- 

धानं प्राप्तम् । तथा प्राप्त इदमुच्यते; पेया पूवैमुत्तरयोत्तरामेति । पवं सति 

किङ्गाङ्कचनस्य बटीयस्स्वाद्यथोक्तं मवतः ॥ ५॥ 

उस्र ख ॥ उखयोश्च वश्वमाणयोः “युक्तस्ते अस्तु दक्षिणः'' पति द्योः पूर्वया 

पूर्वे मन्व पूर्वमुखं] थुति, उस्षरया चोत्तरम् । उक्तावेव चोद्यपरिहारौ ॥ ६॥ 

ले र... .. द्वाभ्याम् ॥ पल्यधिकारो निवृत्तः । यामिति शाखामित्यथैः । 
फरुवतो शृक्षस्य चतसः शाखा आदाय युगस्य श्म्यागतंघु “खे रथस्य" शत्येतया 

पेकेकामेकैकस्सिन्निखाय । पतयेष्यस्योक्तावेव चोध्परिहारो । निशया पथं श्रम्या 

अभिमन््या । निधायाथोखो युञ्जन्ति ““ युक्तस्ते ” ईति दाभ्यासुग्भ्याम् । उक्तः 

प्रयोगः ॥ ७॥ 

शुक्रा... ...हन्त्याम् । “शक्रो ' ्यनेनाथ्चैन धुक्तावु्लावमिमन्छय । पतेने- 

ह्यस्योक्ताषेष चोद्यपरिहारौ । “सकि शुकम्” इति रथमारोहष्यामभिमन्श्रयेत ॥ ८॥ 

१, ¶,. मुखो च ६, ^ 01118 उत्तरया .. .उपानक्ति 

२. 1", यवां ७० ^ 01108 इतरत्... उच्चते 

३, 2, निखाय ८, 1. युञ्जति 

४. (' 01108 अथ ९, 1, 01118 एकां 

५. 10 ५११४ भथोखलो भुखग्ति १०, ^. हि 
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श्. १६. अथो ऽश्थथः 

अश्निष्ुस्त्भ्रतो गच्छेत् ॥९॥ ‹भ्रा विदन् परिपन्थिनः" इति चतुध्यथे ॥ 
१०॥ ये वध्वः” इति शपश्चाने ॥११॥ “बनर्पते शतवट्शः' इति बनस्प- 

¢ [२ [व 9४ ®  @ शद, 

तावच जपति ॥१२॥ अथ यदि रथाङ्ग विश्षीयत छियेत वा आहि- 
तपने कन्यां प्रवेह्य ५“ ऋतेः” इत्येतया सेदध्यात् । “त्यं चिदश्वम्” इति 
ग्रन्थम् ““खस्ति नो मिमीताम्" इति पश्चचै जपति १२॥ “सुत्तामाणम्”” इति 
नावमारोदन्त्याम् ॥१४॥ "“अहमन्धैतीः” इति नदीं तरन्त्याम् ॥१५॥ यदि वा 

अभि... ... गच्छेत् । यस्मिनप्निस्तिष्ठति स भवस्य्निष्ठः, अश्निष्ठस्तु रथाप्रतो 
गच्छेत् ॥ ९॥ 

मावि......ष्पये | चतुष्पथ “मा विदन्" इति जपति । जपति शत्यु्रत् 
वश्यते। दह सिह्यावलोकितन्यायेन भवति, ॥ १० ॥ 

येव......शाने।॥ दमश्ाने “ये वध्वः इति जपति ॥ १२ ॥ 

वन... ...पति ॥ वनस्पतिसमीपे ““वनस्पते"' ह्यर्धं जपनि ॥ १२॥ 

अथ... .. पत्ति ॥ अथ रथाङ्गं विश्ीय॑त यदि, छिचेत वा ; विक्शीयेतेति दार्व- 
भिप्रायणोक्तम् ; छखिदेतेति रज्ज्वभिप्रापेण; भाहिताच्नेः गृहं कन्यां प्रषेद्य यदि 

सम्भवे; असम्भवे च वृ्तविरिष्स्य अन्यस्य गरं शुरं वा रक्षासेयुक्तं प्रवेश्य “य 
कते, इवयेतया सन्दभ्यात् । अन्येन सन्धीयमाने हि “व्य त्ते" इति ब्रयादेषेति 

नियमार्थमेतयेत्युक्तम । दारुक्तस्याङ्गश्य सन्धानमुक्तम् । रण्जुकृतस्य “'व्य्जिदन्बम्"' 
इति ग्रन्थ कुर्यात् । उभयोः ““खस्ति नो मिमीताम् '' पञ्चच जपति ॥ १३॥ 

सुता... हन्लयाम् ॥ कन्यायां नावमासोहन्त्याम् “सुश्रामाणम्'” इति जपति ॥ 

अश्म... रन्त्यामू् ॥। नदीं तरन्याम् ““अदमन्वतीः'” इति जपेत् ॥ १५ ॥ 

यदि 9 णं च् | | युकतेनेव रथेन यदि तरेत् 6 "उद्र ऊर्भिः 99 इव्यगाथप्रेश्णं 

कारयेत् । अशब्दः समुयार्थः । “मदमन्वतीः'' इति जपे सति 'छु्रामाणप् 

१. {0, अभ्िषुसत्व ६, 10 2008 ईयते 

२. 10 ४११९ विरो ७. 1. 001४8 चतुष्पथे 

३, ^+1 ४110 10) 9१0 सन्यतमत् ८. 1. ४०8 मा बिदन् 
४. 1. यजत श्येतया ९. ^. म॑वम्ति 

५. 10, प्रदकिणग्र्थिं १०. [. 01118 ॥्018 #01व 
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सविवरणे कोषीतकगह्यसूभे [अ. १. ख. १०, 

युक्तेनैव “बद्र ऊमिः” इत्यगाधे परक्षणं च ॥१६॥ “ह भियं प॑जयाते 
समरद्र्ताम्" इति सप हान् प्राप्तायाम् ॥१७॥ इताः परिहाप्य ॥*<॥ 

अथ दशमः खण्डः 

ग्रहान् परपद पशथादतरेरानडइहे चमेण्युपवि्य दर्भेष्वन्त्ारन्धायां पतिश्च 
तस्रो जुष्टोति ((अश्निना देवेन पृथिवीखोकेन छोकानागृरेदेन वेदानां 
तेन सवा श्मयाम्यसौ खाहा"), (वायुना देषेनान्तरिन्नेण रकोकेन लोकानां 
यजु्देन वेदानां तेन त्वा शमयाम्यसौ खाहा!, (सूर्येण देवेन दिषो रोकेन 
कोकानां सापबेदेन वदानां तेन स्वा श्रमयामभ्यसो खाहा'), “चन्द्रेण दषेन दिना 
कोकेन लोकानां ब्रह्ममेदेन वेदानां तेन तवा शपयाम्यसां खाहा?” इति ॥१॥ 

इ्यर्थलोपाज्निषतैते । पवं बल [प्र |स्थानामाषे स्व निवतैते । सति प्रस्थाने प्ररोदनादी- 

न्यादतेन्ते । भसनि तद्वाच्को मन््रो निवतेते । तदुक्तम्--''अथलोपादस्य कमे 
स्यात्" इति ॥ १६॥ 

इह... ...प्रायाम् ॥ कन्यायां गृहान् प्राप्तायाभ् - "दह प्रियम्” इति सत्त 

जपेत् । प्राक्नायामिति गृ्षु समीपेष्विघ्यथेः ॥ १७ ॥ 

कृताः परिहाप्य ॥ पुरस्तार्छृताः परिहाप्य अन्याः “नीललोहितम् 

इति “ये वध्वः” इति “मा विदन् परिपन्थिनः"! इति “गृभ्णामि ते" इति षटृकृता 
पता, परि्ाप्य उद्धष्येष्यथैः । (हैव स्तम्”› शृव्येवमन्ताः सक्त जपतीस्यथैः॥ १८ ॥ 

अथ दत्नपः खण्टः 

यहान्... .. हेति ॥ णान् प्रप्ाच्चिमुपसमाधाय तस्य पञ्ादचनेरानडहे 

च्मेण्युपविष्य दमेषु षोपविदय अन्वारब्धायां कन्यायां पतिश्वतस्ञ आहुतीः 
ञुष्टोति । केवलं कन्यासंस्काराथेत्बाद्धोमस्याचार्यो जुहुयादिति मश्वा निष्माै 
पतिरित्युक्तम् , पतिरेव जुहुयात् , नाम्य इति । अथवा “र त्वा मुञ्चामि" इ्या- 
रभ्य यदुक्तं होमात् प्राक तदाचा्यो वा कू्यादिष्यथैः । तस्यानियमाथमिदह वचनं 

पतिरेव चयात् , प्रानस्यानियम इति । अन्वारम्भकालावधारणायं चतन श्व्यु- 

१, 42 870 ¶ 070; प्रजया ते २, 10, 41 8.0 ॥2 उपवेश्य 

 समरष्यतां . । ३. ^^11 606] 42 01011 इति 
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सु, ६] प्रथमोऽभ्यायः 

(“या ते पतिघ्रयलक्ष्मी देवरघ्री जारघी तां करोमि तेऽसौ?” इति वा ॥२॥ 
द्वितीयया महाग्याहृल्या द्वितीया उपहता ॥२॥ तृतीयया वतीया ॥४॥ 

समस्ताभिः चतुथी ॥५॥ “अघोर चरुः" इद्याञ्यज्पेन चक्षुषी विमृस्य 

“कया नश्चित्र आभ्रुवत्" इति तिभिः केक्ान्तानमिमृकय “८उत ल्या देभ्या 

कम् । तत पलनाखेव चतख्ष्वन्वारभने । भृतिकमेत्वात् पराप्तस म्याहनीप्वपनीयन्ते । 

खाहाकारान्नाश्चत्वारो मन्वराः; तेजहयात् । असाविदयत्र सम्बुद्धया तस्या नाम 
निर्दिशेत् ॥ १॥ 

भूयो... ..तिवा॥ “याते पतिघ्नी" इति मन्व प्रथमया महाव्याहृत्योपहिन 
आज्ञातः “भूर्याते पतिश्ची'? इति । तेन खाहाकारान्तेन होतव्या प्रथमाहुतिः ॥ २॥ 

द्विती... हिता ॥ पवमेव द्वितीयया महाग्याहृत्योपदिता दितीयाइतिः 

| (सुवा या त पतिघ्नी द्ति। द्वितीयोपि ने्याहूतिरिति मेन्श् उच्यते, सम्बन्धात् ॥ 

तृती... ...वीया ॥ मदाब्यदष्येलयधिकारः । तृतीयया मदहाब्याष्ृल्या तृतीयोप- 

हिता स्यात्, “ख्याते पतिघ्नी" इति ॥ ४॥ 

सम... ... चतुथं ॥ स्वामिमेहाग्याहृतिमिश्चतुथ्युपहिता स्यात् ““भूरबसख- 
याते पति्नी इति । पं वा । चतस्र आज्याहतीञचेहबात् । परधानाथत्वािशेषात् 
ताखघ्यन्वारम्मः प्रसङ्खपति ॥ ५ ॥ 

अघो... ...सावम् ॥ प्रधानानन्तरं सव गतेनाज्यलेपेनानयचास्याश्चष्चुषी 

विभज्य तिखमिः ऋम्मिः केशान्तानभिमदय एताश्च तस्नो जपित्वा प्रागाइतिसंस्नावं 

हुत्वा जन्यस्मिन् पश्र पू्ैमेव सवद्पखरा्रितं तस्यां मू धेन्यासिञ्चैत् । नन्वयं होमः 

तश्याः प्रश्यानमावे निवतैत। “त्वा मुञ्चामि" श्व्येवमादिवन्न होमो निवतेते। 
निष्या हि होमो त्िवाह्तेषभूतः । तस्याः संस्काराथो नियतदेशकाट भन्ञातः, न 

नेमि्तिकः । न दहि गृहप्रपदन तस्य निमित्तम्, तस्यासंस्काराथेत्वाद्ोमस्य । 
तस्माद् गृहप्रपदनामावेऽपि तस्िन्नेव काटे तत्रैव कतैश्यम् । तन्रैतस्श्यात् काला- 

१, ¶ 00718 महा ४, 1.. होनल्न्टोमे निवतैते 

२, 1.“ नाथत्वाद् विरोषत्वात् ५. 1. 07:४8 प्र त्वा. . निवर्तेते 
३. ^. अबस्लावितकस्यां ६. ^, कस्मिन् 
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सविवरणे कौषीतकग्यसु [अ. १. श्च. १७. 

मिषा?” इति चतस्रो जपित्वा मूधेनि संस्तावम् ।॥६॥ अत रके इमारयुस्सङग- 
मानयन्त्युभयतः सुजातम् (“अते वोनिम्'' इत्येतयचो ।॥७॥ अपिवा तष्णी- 

मेव ॥८॥ तस्याञ्जलो फरनि दत्वा पृण्याहं वाचयति ॥९॥ “पुषुवती इ 
भव? इति ॥१०॥ वाचंयमावास्तामा श्वस्य दशनात् ॥११॥ नक्षत्रेषु 

न्तरेऽपि गृहान् प्रपद्य कतैव्यम् , देशनियमानुप्रहाथैमिति; तन्न; तथा हि नैमि- 

सिक एव स्यात् । ‹“निष्यो होमः इति चोक्तन् । यदुक्तम् देहानियमानुष्र्ाथै- 
मिति, नं शवद्यनियतो देश्चः, अन्वाचयरिाष्स्वात्; यदि विषाहानन्तरं खणगृहं 

कन्यां प्रपादयेत् , तवा ग्रहान् प्रपद्य जुहुयादिति चोक्तम् । “रत्वा मुञ्चामि? 

इत्येवमादिवदिति नेमितिकानि तानि दि' कर्माणि; सलिङ्गाश्च मन्त्राः; तस्मात्तेषां 

निवत्तिनिंमित्ताभावे ॥ ६॥ 

अल्ल... ...यचो ॥ अत्र होमानन्तरमेके कुमारमुमयतो माठृतः पितृतश्च 

सुजातं तस्या उत्सङ्गे आनयन्ति-““आ ते योनिम्! ' शस्येतयचा । “आ ते योनिम्” 

दस्यारभ्य मन््रगणमेकस्मिन कमणि खह विधास्यति, तथेहापि स्यादिति मत्वेतथ- 
चैति नियमाथैमुक्तम् । दतयेवचौ न मन््रगणेन बक्ष्यमाणेने्य्थैः। कऋम्प्रहणं च 
संशयनिवतना्थेम् ॥ ७ ॥ 

अपि......मेव ॥ अपिारा्डो विकल्पार्थः । तूष्णीमेव वा ॥ ८ ॥ 

तस्या... यति ॥ पुण्यादवौचने प्रसिद्ध मि गृष्ते विदितं शाखान्तरे ॥ ९॥ 

पसु... .. इति ॥ हेति निपातो ऽवधारणार्थः । कुमारोत्सङ्गानयनस्य वैकरिपि- 

कस्यापि सद्धाधपक्षष्य स्तुस्यर्थोऽयमदु षाः । तस्मिन् कते पुदुषध्येषेयं नियोगतो 

भक तीति ॥ १० ॥ 

बाच... ... दशेनात् ॥ तत मो वाचेयमाषास्तां का धवस्य द्दोनाव् ॥ ११॥ 

नक्ष......यतति ॥ नकषश्रेषु ह्यमानेषु तां रषं दशोयति ̀  ॥ १२॥ 

१, ^ 0101108 हि ४, ^ 01118 आ 

२, 4. वचननाब्र ५, 4. 01018 वं दर्शायति 

३, 1, 8,१0०8 इ भवति 
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. १८. प्रमो ऽभ्वायः 

(इयमानेषु धवं दशेयंति।। १२।८४बरैधि पोष्याः मिं '› इति “ध्रवं पश्यापिइति 
श्ववां विन्देय” इति अयात् ।१३॥ “द धिकान्णो अकारिषम्! इति दध्योदनं 
प्रह भुञ्जी याताम “पिबतं च तृष्णुतं च” इति तृचेन च ।॥१४।॥ तिरात्रपधः- 
7ायिनावक्ाराखवणा्चिनौ स्याताम् ॥१५॥ एवमेवाध्वनि ॥१६॥ न सह 

9 

एङ्जीत ॥१७॥ संव्सरं न मिधुनघ्ुपेयातां द्वादश्चरातं षदात्रम् ॥१८॥ 

भवे... .. ब्रूयात् ॥ तत पतं मन्त्र रयाद् ध्रवं दष्टा ॥ १३॥ 

दधि......न चं ॥ ततः “दधिक्राव्णो अकारिषम्" इस्येतया ""िषतं च 

(ति वृचेन दभ्योदनं सम्भुज्जीयानां सदेष्यथैः । उक्तं पुरस्तात् (अभ्यव्रहरणा्थानां 
म्ध्राणां सहेव क्रियायोगः, इति । तश्छात् सवौ ऋच उकत्वान्ते संभुञ्जीयाताम् ॥१४॥ 

तिरा..... स्याताम् ॥ ततः प्रभृति जिरात्रमधःशायिनो अक्षाराषणाशिनो 

याताम् । अक्षारलवणारिनाविष्येव सिद्धे अक्षाराटघणारिनाविति दिः प्रतिषेध- 
हरणमन्यदपि प्रनिषेष्यमस्तीति ज्ञापनार्थम् । "श्षाररवणमधुमांसवजम्'' इति हि 
ताखान्तरे विहितम् ॥ १५॥ 

पव...... ध्वनि । पवमेवाध्वनि चं अक्षारारषणाशिनो स्याताम् ॥ १६॥ 
क के क 

न सह धथ ञ्जीत ॥ अतिप्रसङ्ग इदमुच्यते । अध्वनि दध्योदनं न सह 

बरञ्ीत । नैतदस्ति । न हि दध्योदनविधिरध्वनि पातः । पवमेव शब्ेनौनन्तर धव 
वेधिरेदयते, निरात्रमधःद्रायिनावक्षारलवणाशिनाविति । यद्येवं न सह भुञ्जीत 

तरवैवा तया इत्यस्यन्तसदह मोजनप्रतिष्रेधः ॥ १७॥ 

सेव...ङातरम् ॥ संवत्सरं वादशरात्रं षडाज्रमिति मिथुनं नोपेयाताम् । ऋतु. 

काकासिगामी स्यादित्युत्तरत्र वक्ष्यति । तद्वजैमयै प्रतिषेधः, आदहोखिततेन सहेति । 

१, 10) ४११8 प्रविशेयुः ६. ¶' 01118 अधःशायिनां 

२. 10 2008 श्वं पदयामि ७, {, 8[&५८ 18 1 0 {0 

३. 2 ४१५8 मरय त्वादादहस्पतिः । १1111118 न. द्ादशरात्रं 

मया पत्या..-गतम् ८, 1 0701#8 च... अभ्वनि 

४, 10 0018 भवं पश्यामीति ९, ^ 0111118 सह 

५. †. 8४९6 18 1 0 ण १०. 1. नान्तर 

भ दभ्योदनं ११. 4 0701#8 कालामि 
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सधिषरणे कोषीतकगुहयसुभ [भ. १. ख ११. 

लिरात्मन्ततः ॥१९॥ सायंपरात्वैवाहिकमत्नि परिचरेयातां यवैव्रीरि- 
भिवो ॥२०॥ “अक्षये खाहा' इति सायम् ॥२१॥ 'भ्ूर्याय खाहा 
इति भ्रातः ।.२२॥ “अग्नये खिषटृते खाहा' इव्युभयोः ॥२२॥ 

4“पुमांसो मित्रावरुणो पुमांसावन्िनावुभौ । 
पुमानिन्दरधाभिश्र पुमांसं वधेतां मयि । खाहा ॥" 

ऋतुकारेऽपि न गच्डेदेवेष्यन्तप्रतिषेधोऽयम् । अस्यन्तसयोगे हि द्ितीया 
सैवत्सरमिति “"कालाभ्वनोरश्यन्तसयोभे'” इति । अथवा अविक्ेषप्रतिषेधः स्वै 

गामी ॥१८॥ 

तिराल्मन्ततः ॥ ऋतेऽपि वारश्वाद्विकल्पा पते विधयः । अर्थात् त्रिरात्र- 

मन्ततः शस्यन्ततोग्रदणमतुस्यत्वक्षापनार्थ॑म् । पूर्वैः पूरवो विधिरज्यायानिनि ॥ १९॥ 
[| (५ [चे ४.4 [ > क, . 

सायं... भिषा ॥ दम्पती विवाह उत्पश्नमभ्चि सायंप्रानः परिचरेयातां 

यवेर्वीहिभिवं ॥ २० ॥ 

अभ्र......सायम् ॥ (भन्ने खाहा'' शति सायमाहूति जहाति ॥ २९ ॥ 

सूयां......भातः ॥ “सूर्याय खाहा” इति प्रातराहति जोति ॥ २५॥ 

अप्र... भयाः || ''सन्नये स्विष्ठङ्कते खाहा'' इत्युभयोः कांड गमोरुसतसामा- 

इति जुहाति ॥ २३॥ 

पुमां......कापः॥ “पुमांसो मिन्रावर्णोः' दृस्यनेने मन्त्रेण गर्मकानः पएची- 

माहुति जुहुयात । मन््रान्तरषिधानाक्निष्यमन्व्रस्य निवृत्तिः । कदा पुनरोपासन- 
्ोमस्यारम्भः १ विधानक्रमात् गृह प्रपदनहामादुभ्वमस्यारम्भो युक्त इति मन्यामहे । 
केचिसु पाणिग्रहणहोमानन्तरमेवास्यारम्भमिच्छन्ति । केचित्त चतुर्थीदोमादृभ्वैम् । 

तवुभयमन्श्रास्याविहि तत्वादधुक्तमिति मन्यन्ते । यदि छाचार्यस्तथामीष्य्ये तयोरे 
घान्यतरस्मिन्नभीषे काटे होममेतं ग्यधास्यत्, यदि चायमतिहाय विवाहाधकारं 

वैश्वदेषवद्धिधीयेते तदैषेयं मीमांसा युक्ता स्यात् कोऽशयारम्भकार इति । 

१, ({', अत्र ४, ^ 01018 होम 

२. 411 € ९6४ 42 ४५ बुहुयात् ५. ^. यते तदेवे 

३, 1, ०0}४5 काङ्यो, 

48 | 



शु, ४. भ्रथमोऽभ्वायः 

इति पूवी गभेकामः ॥२४॥ दक्षरातमविभैवासः ॥२५॥ 
अथ एकादशः खण्डः 

अथ चबुभ्यौ तिरते निषत्ते स्थारीपाकस्य जुहोति ॥१॥ वैयति 
स्थारीपाकः पाकयज्ञेषु ॥२॥ वचनादन्यत् ॥२॥ 

(“अग्रे प्रायशिसिरसि त्वं देवानां भरायित्तिरधि अस्याः पतिघ्री 
तनृस्तापस्या अपनहि खाह | 

अपरिसमाप्येव तु विवाहाधिकारमन्रास्य विधानं कुर्वन्नाचार्योऽयमेवाय्यारम्भ- 
काल दस्यवधारयथति । सञ्चिदोत्राजुकृतित्वात्तस्य सायमुपक्रमसे खिद्म् ॥ २४॥ 

दश......वासः ॥ दशरात्र प्रवासो न भवति, नवसेङ्गमत्वात् ॥ २५॥ 

अथ पक्ादन्चः खण्डः 

अथ... .. होति ॥ भथ चतुर्थ्यामिति रात्रिशम्दो ऽदोरभ्रवचनः; चतुथे ऽहनी- 

ह्यर्थः । श्यालीपाकस्येष्यवयवषषठठी । तिरार्धनिद्च दति संदावनिवृत्यथंमुक्तम् । 
च तुथ्यामिदेवोक्ते चतुथ्यां तिथौ वेति संशयो हि स्यात् । यदवं त्रिरात्रे निवर्त 
इत्यव वक्तव्यम् । अपि च व्याख्यानतो विन्ेषप्रतिपसिः, नहि सम्देहादटश्षणं 

मबनि । एव तहिं चतुथ्योमिष्येवाक्ते सिद्ध तिरात्रे निषत्त इति ब्रह्मच वोपेक्षमुक्तम् । 
बिरात्र ब्रह्मच निवृत्ते चतुथ्यो जुहोति । इतरथा संवत्सराचन्ते जुक्ोति ॥ १॥ 

पय..... त्तषु ॥ यसि खालीपाकः स्यात् पाकसकेषु । पाकयक्प्रहणाव 

खारोपाकं वा; गहेपष्ये ध्रपविर्षेष्येवमादिषु न स्यात् ॥ २॥ 

वरचनादन्यत् ॥ “मुद्गोदनमिष्येके'” श्येवमादिषश्चनादम्यदेव भवति, म 

निकदपो न समुश्चयः ॥ ३॥ 

अपरे... . पमी ॥ खादहाकारान्ताः षण्मन्त्राः । तैहत्वा “प्रजापते न रवत्" 

ति सक्षमी होत्या । सप्तमीति पुरस्ताद्याहतिनिवृस्यथेम ॥ ४॥ 

१, 7. अपि प्रवासः ६, 1,. सङ्गमार्था 
२, .^1, ^2 8.11 {0, निद्रत्ते ७, ^ 868 सः 

३. '[, पयसः ८, ^. लिराते 
४, {0, ^1 811 42 यस्याः ९, 1. स्वथं उक्तम् 
५. 1५. अवधारयन् १०. 1 001४8 एके 
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सबिषरणे कोषीतकगृषासूतर [भ. १. क, १२. 

वायो प्रायश्चित्तिरसि तवं देवानां प्रायश्चिसिरसि यास्या अपुत्या 
तचूष्लामस्या अपजहि खाहा ॥ 

धये भायशित्तिरति तवं देवानां प्रायश्चिसिरसि स्या अपश्षव्या 
तनृस्तामस्या अपजहि खाहा ॥ 

अयेमणं नु देवं कन्या अप्निमयक्षत । 
सं इमां देवो अयमा प्रेता" पश्चातु नाभुतस्खादहा ॥ 
वरुणं तरु देवं कन्या अभ्निपयक्षत । 
स इमां देवो वरुणः मेतो बुश्चातु नायुतस्खाहा ॥ 
पूषणं तु देवं कन्या अप्निमयक्षत । 
स इमां देवः पूषा परेतो घुश्वा नाधतस्खाहा ॥'' ` 

“प्रजापते न त्वत्!” इति सप्तमी ॥४॥ सोविष्टृलयष्टमी ॥५॥ 
अथ द्रादश्षः खण्डः 

अध्यण्डामूकं पेषयत्यतुबेरायाम् ““उदीष्वतः पतिवती)? इति द्राभ्यामन्ते 

सौवि... षमी ॥ सोधिषङ्कस्वगष्टमी भवति । इदहाष्टमीध्युपरिष्टाद्वाहति- 

निवृत्यर्थ; । येवं सोविष्टङृती दशभी स्थालोपाकस्येश्यश्न किं वश्यति मवान्? न हि 
तश्रोपरिशद्वाहतयः सन्ति, अभूतिकमेस्वात् । धवं तदं ऋड्नियमा्थंमन्रपेक्षं 
सङ्खयाघचनम्, नाहुष्यपेक्षमन्श्रप्रधानम् ; मन्त्राणां सप्तानाम् “यत् पाकश्राः' इतीय- 

सूगष्टमी ; तथा सत्युपरिष्टाद् ग्याहृतयो ऽपीह भवन्ति । भथवा इह व्याहृतिनिषति- 
द्डनियमं च करोति ; कङ््नियममेव तश्च करोति, अक्षताद्वयाहृतीनाम् । इह सदुक्त 
तद्ृह्यताम् ॥ ५ ॥ 

अथ द्दशः खण्डः 

अध्य......रिश्चेत् ॥ तत ऋतुवेखायामागताबामष्वण्डामूलं पेषभित्वा 

'“इकीष्ये', इति द्वाभ्यासृगभ्यामन्ते खाहाकाराभ्यां तस्या नस्तः दक्षिणतो 
निषिञ्चेत् । द्विमेन्वरपूथक्स्वात् ॥ १॥ 

१, {0, 41 8710 4.2 वस्या, ६. ^ 11 6८९0४ 42 80 इवि 
२, "1", सूर्याय ७, ^, भवतीति 
१. {, समां <. 1, असद्रया- 
४, ¶, प्रतु ९, 1, ४५8 नस्तो 
५. 10, 4." 916 ॥2 01011 चु 
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हू, ६] धरथमो ऽध्यायः 

लाशकाराभ्यां नस्तो दक्षिणतो निषिश्वेत् ॥१॥ ‹शगन्धवेस्य विश्वाषसो- 
खमसि"" इत्युपस्थं भजनिष्यमाणोऽभिमृशेत् ॥२॥ समापतेऽ्ये जपेत् “श्राणे 
तै रेतो दधाम्यस्ी?" इति ॥२॥ अपान्यानुभाण्यात् ।॥४॥ 

‹4यथा भूमिरभ्रिगभो यथा दोरिन्रेण गभिणी । 
वायुयंथा दिशां गभे एव गमं दधामि तेऽसौ ॥ 

इति बा ॥५॥ 

“आते योनिं गभे एतु पुमान् बाण इवेषुषिम् । 
आ बीरो अन्न जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥ 
तेषां पाता पिपृहि जातानां जनयामि च। 
पुमांस्त्वं पुत्रमाधेहि पमानचुजायताम् ॥ 

पुंसि वै पुरुषो रेतः तस्क्नियामनुसिशतु । 

गन्ध... ...मृशत् ॥ तनः प्रेजनयिप्यन् नस्िन् काले “गन्धर्वस्य” इति मन््े 
णोपखमभिख्ेत् ॥ २॥ 

समापरे... ...असौ | अथै इति क्म । तस्मिन् कर्मणि समाप्ते “प्राणे ते रेतं 

द्धाम्यसौ' इति अपेत्। असो दृस्यत्न सम्बुद्धया तस्या नाम निदेक्तेत् ॥ ३॥ 

अपा... .. प्राण्यात् ॥ रतोऽपान्याचुप्राण्यात् ॥ ४॥ 

यथा... ...वितिवा॥ इति वा मन्त्रं जपेत् ॥ ५॥ 

आति......तिवा॥ प्तद्धा मन्त्रगणं जपेत् । दतयोरविवक्षयोरपानपाणे 

भवतः बभ्यण्डामुलाद्येतत्कमे स्वतुकाले कुर्यात् प्रथम इति सीमन्तोश्नवनवषवद्ुः 

त्तत्वादेकस्मिन् ऋतुकाले आदौ सकृदेव कतेभ्यम् । ऋतुकार शति बिधानाह 
“ऋतुकालगामी, इस्यत्र गमनविहोष वक्ष्यामः ॥ ६॥ 

१. ¶ृ' &870५€ 28 [रधा छप 0" ४, ¶, विष्ृहि नातां जनयति 

11110 8011161111118 91167 #2 बिश्रहि 

1118 16 (€. ५. 100. पुमांसं त्वं 

२. (¶' 0171108 11118 010. ६, ^ 01018 प्र 

३. ¶. अवीरोभ्र 
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सविवरणे कौधीतकग्यसुजे [भ. १. स. १४. 

तथा तदत्रवीद् धाता तसख्रजा पतिरब्रवीत् ॥ 
प्रजापतिभ्येदधात् सविता व्यकरपयत् । 
त्वष्टा वे रूपं संदधान्नेजमेष परापतात् ॥ 
ज्ञीषु यमन्यान् खादधात् पुरमास्त्वमददादिह । 
यानि भद्राणि बीजानि पुरुषा जनयन्ति च ॥ 

तानि मद्वाणि बीजान्यषभा जनयन्ति नौ । 
= तेऽभिह्ं शत्रं भनयत्पुपरसररभचुका भव ॥ 
अभिक्रन्दन् वीग्यख गभेमापेहि सादरं । 
इषाणं इषम्नापेहि प्रजाये त्वा हवामहे ॥ 

यस्ये योनि परति रेतो दधातु पुमान् पुत्रो जायतां गर्भे असिन् | 
तं पिपृहि दशमास्योऽन्तरूदरे स जायतां शरष्ुतपखानाम् । 

इति बा ॥£॥ 

तृतीये मासि पुंु्रनम् ।\७॥ पुष्येण भ्रववणेन वा (सोपांशरुं पेषयित्वा 

तूती... वनम् ॥ ततः प्रशति गर्भिणी ल्यात् । ततः ठृतीये मासे पुंखुवनं 

नाम कमे करोति । कथमेतद्वम्यते गर्भिणीति ! वृतीयमासवचनात् गर्भिणीति 

गम्बते; अदि न स्यात्) पुनरभ्यण्डामुखादतुकारगमनप्रसङ्गासुतीयस्यै नेति । 

अथौपि गभेरक्षणमिति प्रथमगभे सीमन्तो्नयनमिति च धश्ष्यति। ततोऽपि च 

गभिणीति गम्बते ॥ ७॥ 

पुष्ये... षिञ्चत् ॥ पुष्येण भवणेन भा सोमाय पेषधित्वा्कुशाकण्टकं वा 

१. "¶', यम्या ७, "]' 81 ^.2 मासे 

२. 10 00318 तानि. .न्तिनौ ८. ग, 41 8 2, पुंसवनं 

३, {0 %00 42 जनम सु- ९, [0 2० 41 तिष्येण 
४, ¶, साधय, १०. ({, वासो मञ्जलं 

५. ", बृद्ृहि ^2 बिहि ११. ^+ 01118 मूल 
६. ¶. 3]४७९ 2४ 1९1 ०प४ 07 २२, ^. यथापि 
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सू. >. पथमो ऽभ्यचि, 

कुशदण्डकं वा न्यग्रोधस्य वा रकन्धस्यान्ां शृङ्गं युपस्याशरष्टं वा संस्थिते 
चा यङ्ग ज॒हः संस्ञावम् । (“अभ्चिना रयिम् “तन्नस्तुरीपम्' ““समिद्धाभि- 
वनवत्" (4पिशषङ्गरूपः) इति चतखधिरन्ते खाहमकोराभिः नस्तो दक्षिणतो 
निषिश्चेत् ॥८॥ 

अथ तयोादश्षः खण्डः 

चतुर्थे मासि गभेरक्षणम् ॥१॥ ““ब्रह्मणाभ्नस्सं विदानः" इति षट् 
स्थारीपाकस्य हुता “अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्याम्'' इति घूक्तेन पत्यच- 
माञ्यरेपेनाङ्गन्यन्ुविमृञ्यात् ॥२॥ 

कण्टकमिव कण्टकम् । कुहाकण्टकमिति दर्म॑सूचीष्यथेः । न्यग्रोव्रस्य स्कन्धस्य 

दङ्घमन्त्यां वा । अन्ते भवा भन्त्या । स्कन्धस्येति राखानिवृच्पधमुक्तम् । हाखाः 

यामपि हि शुङ्गा भवन्ति । शुङ्गामति इखीमिष्यथः । यूपस्या्नि्टःमभ्ि व। पषयि 
त्वेष्यधिकारः । संख्ित समापते यज्ञे जहत् [हः] संस्लाष वा यज्ञ इति सोमयागः, 

('अन्निना रयिम्” ("तन्नस्तुसीपम्'' “समिद्धा्चिवेनवत्' ""पिहाङ्गरूपः”” श्येता 
भिश्चतखभिक्रग्भिः अन्ते खाहाकाराभिस्तद्या दक्षिणतो नस्तो निषिञओेत् ॥ ८ ॥ 

अथ लयोदश्नः खण्डः 

चतु......क्षणम्॥ चतुथं मासि गभेरक्षणं नाम कमे करोति ॥ १॥ 

ब्रह्म... .मृस्यात् ॥ (श्रह्मणान्निः सविदानः” इति सूक्तस्य षदूभिः ऋभ्मिः 

षटटाइतीः इत्वा “अक्षीभ्यां ते नासिकाञ्याप्” ईति सूक्तेन प्रत्यच्चमाञ्यलेपनान्ब 

लुविश्ज्यात् । यथालिङ्ग प्रधानहामानन्तरं ख्ग्गनेन प्रत्यचमित्यगथेखमवताम्ब 

ङ्गानि वद्धिङ्गामिक्रभ्भिरबुविमुज्यादिष्यवमथेम् ॥ २॥ 

१. ¶. 80४66 18 16६ छप {0१ ६. {. 87६५९ 18 € छप णि 

1111118 स्कन्ध. . -युप 11118 नस्तः 

२. 2 कुद्यकण्टकं ७. ¶. अङ्गानुविम् 

३, 4.2 संखितेन ८. 1, 0018 कुश्च 

४, (', समिधा ९, ८4, प्रस्युपमाश्वं केपमाज्ञानि 
५, 10, €+ &०त &.2 कार्यां 
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सविधरणे कौषीतकग्यसूतर [भ. १. स. १४. 

अथ चतुदेशः खण्डः 

सप्तमे मासि प्रथमगमें सीमन्तोश्भयनम् ।॥१॥ सलातामहतवासिनी पश्रा- 

द्रुपतरेह्य स्थारीपाकस्य ज्होति ॥२॥ रदरौदनमिलयेके ॥२॥ पुंबदुषकर- 
णानि स्युः ॥४।॥ नक्षत्रे च ।॥५॥ “धाता ददातु दाशुषे" “धाता प्रजाया उत 

अथ चतुदश; खण्डः 

पप्र......यनम् ॥ सप्तमे मासि प्रथमगमें सीमन्तोन्नयने नाम कमे करोति । 

““प्रथमगरै' दव्युक्तत्वात् द्वितीयादौ न करोति । पवं तर्छीकृते सीमन्तोन्नयने गभं 

विपन्ने ततो दितीये गसं उत्पन्ने न क्रियेत, यप्रथमस्वात्तस्य ; नेष दोषः, सप्तमे 
मासि यः प्रथमगभैः स प्रथमगमे इति च्रमः। पवमपि सप्तमे मालि सीमन्तोक्षयन- 

कालात् प्राम्विपक्ने गर्भ ततो हवितीये न श्ियित। पैवं ताह कर्मणा प्रथमे विक्ोष- 

विष्यामः। तसीमन्तोन्नयनकमांण गभेमपक्ष्य दतरे द्वितीया भवन्ति, नाङ्त- 

सीमन्तोन्नयनकर्मांणम् । सछृत् कृतस्य द्वितोयादो निदृस्यथै प्रथमगभे श्व्युक्तम् । 
अथ कर्मकाके यः परथमः स एव प्रथमगमं श्व्युख्यते । कमाय हि प्रथमवषचनम् ॥१॥ 

लातां...... हति ॥ ज्नातामदहतवालिनीं पश्चाद्नेरुपवेदव स्पालीपाकय्य 

जुद्टाति। “पश्चाद सेरुपवेद्य'” इति तस्याः प्राधान्बेन संस्काराथत्वमुक्तम् । ततश्च 
खङरकतैष्यमेव ॥ २॥ 

षदो ५ त्य ॥ मूङगोदनं दविः कुरयादित्यके आवयाः ॥ ३ ॥ 

पुव.....नि स्युः ॥ पुवदुपकरणानि स्यु; । पुलङ्गनामधयौन्यनाम- 
कान्यथेप्राप्तान्युपकरणानिस्युः । तत उद्पात्रपक्षे कटकश्षो भृङ्गार इति ब्रह्मपदे 

प्रतिष्ठाप्येत, न कमण्डलुं वा रशराववा । पवं प्रोक्षणपात्रादाषपि॥४॥ 

नक्षतं च ॥ पिरङ्गनामधेयं स्यात् । तक्षिन् कूर्वादित्यथैः । मश्वयुजञो पुन्ैसू 
तिष्यः हस्तः हातभिषक् प्रोष्ठपदा इति पलिङ्गानि ॥ ५॥ 

१, 10, 4+ &7 व ०णा( #186 ३, 10, हूत्वा 

101810४1.8. ४, 1. 07108 एव॑... प्रथमः स पव 

९. 10, उप्तं | ५. ^. नेयाम्यास्नान्ं 
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सू. १०.] प्रथमोऽभ्वायः 

राय हे" “नेजमेष परापत" इति तिखः ““जापते'") इति षष्ठी ॥६॥ 
तिन्वेतया श्रर्ट्या दभघूस्या बोदुम्बरश्षोडभिस्सह मध्यादर्ध्वं॑सीमन्त- 
एुमयति “भूभवस्खः'” इति ॥७॥ उत्सङ्गे निधाय तित दछृस्वा कण्ठे बध्नाति 
‹(अयमूजाबतो दक्ष उजीष फलिनी भव” इति ॥८॥ अथाह वीणागाथिनौ 
(राजानं संगायत्) इति यो वान्यो वा वीरतरः' इति।।९।।उदपाते अक्षतानबनीय 
“'विष्णुर्योनि करपयतु") “नेजमेष परापत) इति षट्चेन पाययेत् 4राकामहम्? 

धाता......षष्ठी ॥ षेष्टीलययुक्ते “नेजमेष परापत" इष्येका वा तिल्ञो 

चेति संशयः स्यात्; तन्निवृ्यथं चष्ठीत्युकतम् ॥ ६॥ 

विन्वे......रिति ॥ भिश्बेतया त्रिवृतेव्यथः । शलल्या दभंसूखया वा उदुर्बर- 

दारुभिः सह उदुम्बरशरा दु ततथुक्तयेखयथः । तस्याः सीमन्तं केशाबन्धनमुश्नयति 
“भू मुवस्लः' हति ॥ ७ ॥ 

उत्स... वेति ॥ ततस्लामुदुम्बर शकाटुसंयुक्तामुर्सङ्के निधाय पुनस्ते 
सते कृत्वा तस्याः कण्ठ बभ्नाति-“मयमुजांवतो वृक्षः" इष्येतेन मभ््रेण । मन्त्र- 
लिङ्गानु मानेन श्षलर्टी निषध्नातीति चत्, न, उभयोरन्यतराभिधा मन्त्रा इडइयन्ते, 
वथा वेद्योकश्रे परिषिञ्चन् जपति “कामाय स्वा” “वेदोऽसि” इति ॥ ८॥ 

अथा... इति ॥ भयाह वीणागाथिनः संपरेषयतीलथः । राजानं संगायते- 

व्यवसा यो वान्योऽपीतर शस्युमयोः संप्रेषमोः समुश्चये षीणागयथिनां विकस्पः 

स्यात् । वाजसनेयके सहेवान्नञातम् “राजानं सङ्गायतं यो वान्यो ऽपीतर[षीरतरः|'' 
इति ॥ ९ ॥ 

उद......खभिः ॥ वत इदपात्रे ऽकशषतानवनीय "“धिष्णुर्बोतिं कर्पयतु"” इति 

तिः, “नेजमेष परापत" एति तिकलः षट भषन्ति । ““राकामहम्* इति चतसख्भिश्च 
पाशयेत् । मन्व्रपृथकरनात् कमेपृथक्त्वम् ॥ २० ॥ 

१, 10, ^+ ४10 1 ०१५ दति द्वाभ्यां ६, 1. 01118 परापत 

२. 10 ४१५8 न स्वदेतानि ७, 1,. षष्ठीमिस्यु 

३, 10, ^1 8110 ^2 शरदमिः ८. {~ 0018 न 

४, {0 ४ ^2 0771} नेजमेष परापत ९, 1. सगथ 

५. 1, षष्ठीमिदये- 
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सविधरणे कौवीतकशुशयसूभे [भ. १. ख, १५ 

ति चतदधभिः ॥१०॥ अथास्या उदरमभिमृशेत् ““ुपर्णोऽसि गङत्मान् तिचे 
करो गायत्रं चश्ुश्छन्दास्यङ्गानि यजंषि नाम सामते तनूः वामदेव्यं मभ्वं 
[इद्रथन्तरे पक्षां यज्ञायश्नियं पुच्छं धिष्ण्यं फा? । मोदमान गापयेनहा- 
(मवत वा ॥११॥ ऋषभो दक्षिणा ॥१२॥ 

अथ पश्चदश्चः खण्डः 

काकादन्या मश्चकरादन्या कोशातक्या बृहत्या काङकीतकस्येति मूरानि 
।षयित्वो पङेपयेद् देशे यस्मिन् प्रजपतं ॥१॥ रक्षसामपहले ॥२॥ 

अथा.....ती वा ॥ भथ तामाचमय्य मथास्या उव्रमभिदशेव् "“छप- 
१.5खि' ईस्यनेन मन्त्रेण 1 शफा इति मन्ान्तः। भनितिकरणाम्तो ऽपि । तत्र 

मानी गापबेत् । वीणागाथिभिः महाहेमवतीं वा गापमेत् । गाथबोरेते नामनी 
१९५. 

ति केचिदाहुः । मोदमानीति महाकाली ; महादेमय तीस्युमोदेवीति केचिदाहुः ॥११॥ 

ऋष....-.सिणा। ऋषभो दस्िणा । ख भाचा्गाय दातभ्यः॥ १२॥ 

अथ पञ्चदशः खण्डः 

काका......ये ॥ अस्मिन् देशो पजाबेत एतानि मूलानि पेषवित्वोपले- 

येत् ॥ १॥ 

रक्ष......हत्ये ॥ कस्मात्! रक्षसामपहथये । कलदेतुवचनमन्बाप्वायुर्वे- 

दिषु सद्राभान्नं कमान्नातम् तकत्कुयोदिष्येषमथम्। अनाज्ञानमपि खीमियेचिकरिषत 

दपि कारयत् । अन्न तत्र निदभ्वात्। सोऽपि राक्चोन्नः प्रलिद्धः। पतस्सिनेव 

(तकेऽप्नाविति प्रलिदधबद् घरुवन्नेतमथं द्यति ॥ २॥ 

१. (` 8008 प्रत्य च॑ पाययेत् ७, "\, ्गीतस्य 

२. {0 ४04 41 सोम आत्मा ८. ¶. देशं 

३. 10) 8.16. ^1 0016 यजूषि नाम ९, 10. थयस्िन् 

४, 41 ॐत ¶' ००२६ मवं १०. 10 92 1.. प्रजायै 
५, 42 01018 ब्ृहद्रयन्तरे पश्चौ ११, 4, अनित्र 

६, 1 07118 शफा 8 98 १२, {., 0171108 उमादेवी 

इति "1 ११९ इति १३. 6. ४११8 फडत्ये 
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हू, ७] भथमो ऽभ्यायः 

अथ षोदश; खण्डः 

अथ जातक ॥१॥ जातं मारं तिरमभ्यपान्याुभाण्यात् ॥२॥ “ऋषा 
प्राणिहि । यजुषा समनिह। साश्नोदैनिहि' इति जातमभिमन्त्रय ॥३॥ 
सपियुधुनी दध्युदके च सन्नीय ॥४॥ एष एव मधुपक ॥५॥ व्रीहियवौ वा 
सन्निटृष्ये ॥६॥ विः प्राक्षयेजातरूपेण 

अथ षडक्षः खण्डः 

अथ... ..कमे ॥ यथ जातक करोति । जातकर्मेति नामधेयम् ॥ ९ ॥ 

जातं... प्राण्यात् ॥ जातं कुमार जिरभ्यपान्याचुप्राण्यात् । अभनुप्राणनं 

सङ्वेष कुर्यात् , तिरभ्यपान्येह्यपानने कताथत्वात् सङ्खयायाः । न वयमेवं ममः 

यभ्यपान्यानुप्राण्यादिल्येतस्य कृत्ख्ञष्य चिरवं विश्ेषणामिति घ्रूमः। तस्मात् सढृदेवा- 

ञ्बपान्यवुप्राणिति। प्वंज्रिः करोति॥२॥ 

ऋचा प्राणि... .मन्त्य ॥ “ऋचा प्राणिहि" शष्यनेन मन्त्रेण ज्ञातं कुमार. 
मभिमन््य ॥ ३॥ 

सर्पिः......नीय | सर्पिमचुनी दभ्युदके च सन्नीय प्राहायेत् । धादानक्रम 
उपरिष्टाद्रक्यते॥ ४॥ 

एव... पक; | पष मधुपक द््येतावता सिद्धे पवकारकरणमवषधारणा- 

थेम् । अवधारणं चान्यस्याप्यल्ित्वं श्ापयति। उक्तं दि--“दधिमधुसंखष् मधघु- 

पकंम्, पयो घा मधुसंखष्टम , अभावे उदकम्" इति ॥ ५॥ 

ब्रीहि......ङष्य ॥ अथवा वीहियवो सन्निरृष्य प्राशयेत् । पूर्णेदं धिक- 

लप्यते ॥ ६॥ 

तिः भरा... ... विति ॥ भनेन भन्व्रेण धाशयेत् , जातङ्पेण रिः, न पाणिनैव ॥ 

१, 11 6८९] 42. प्राणुि ४, 10. सन्नहनीय 

२. ^11 € ९6])# ^2. समनुहि ५. (. कृत्य 

१, 11 €2.06} 42, दनुहि 
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सविषरमे कौदीतकपशस्मे [भ. १. शं. १६. 

^ ते यष्छामि मधुमन्मलये वेद॑ प्रयतं सवित्रा मघोना । 
आयुष्मान् गुपिंतो देबताभिरशतें जीव शरदो रोक अस्मिन्नसो ।।*इति॥७॥ 

नक्षतनामाव परबरूयात्॥।८॥नापास्य दधाति घोषवदाद्यन्तरन्तस्थपभिनिंष्ठानान्तं 
दथक्षरं चतुरक्षरम् ॥९॥ अपि वा षणक्षरभ् ॥१०॥ अयुग्मवददन्लं 

नक्ष..... रयात् ॥ भसिन्मन्े ससाविष्यत्र मारस्य नक्षज्नाममाश्र 

संबुखथा श्रयात् । अनुष्यमाने दि वक्ष्यमागलय नाञ्ञः प्रसङ्गः श्यात् । सम्बुचिः 

कथमिति जेत्, कार्तिक, रोहिण, मागंश्ञीषै, जआद्रंक, पुन्वसो, तिष्य, आण्ेष, 

माष, फार्युन, [फास्युन], दस्त, चैत्र, खाते, विशाल, अनूराध, ज्येष्ठ, मूलक, 

भषाह, मषाढ, रावण, [धाविष्ठ | शातभिषक््, पोष्ठपाद, प्रोष्ठपद, रैवत, आश्वयुज, 

भावभरण--१ति ब्रयात् ॥ ८ ॥ 

नामा... क्षरम् ॥ नामास्य कुमारस्य दधाति । कथम् इति चेत्--षोषव- 

कादि । बर्णां विप्रकाराः--घोषबन्तो ऽघोषवन्तश्चेति । तश्र धोषवद्रणीहि । उक्तं 

हि- वर्गाणां प्रथमदितीया शषसष्टाश्चाघोषाः, घोषवन्तो.ऽन्य शति । अन्तरन्तखम् 

इति- भन्तश्ाष्डो मभ्यवाची। यवरला अन्तच्याः । तेषामेको वर्णो मध्ये स्यादिष्यथः। 

भमिनिष्ठानान्तमिति । अभिनिष्ठानो धिसजनीयः । ““अभिनिसस्तनः शबष्दसंश्ञायाम्?” 

इति चोक्तम् । विसजेनीयान्तमिद्यथः । यथा--भद्रः, देवः, भवः, शन्द्रः--इति 

द्यक्षराणि । अना्दंनः, देवमित्रः, वासुदेवः, धनञ्जयः-- इति चतुरक्षरः [राणि॥ ९॥ 

अपि..... प्रम् ॥ अपि षटटक्षरं वा मवति । अमितविक्रमः, नारायणदसतः ॥ 

अपु... मार्यै ॥ पवलक्षणमयुग्माक्षरमदन््यम् । ऋतुलसा दन्त्याः । न दन्यो 

वणौ ऽस्मिन् विद्यत रदस्यदन्स्यः। ननु भोः | कमाय भपि जातक विद्यते यव्यं 

ज्ञातं जिरम्यपान्येष्येव सिद्धे जातं कुमारमिति इमारग्रहणं कुर्वन् विक्षापयति- 

१, 10. खतो यस्य ५. (. अमिष्टानं 

२, 100. प्रसूर्विं ६, [. 01118 इति 

१. 10 त णू,. गुरो ७, ८. पोर्णारि 
४, 49 &70. 1, ब्रूयात् 
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घ्. १६] भे ऽन्नाच, 

कुमर्ये ॥११॥ कृतं इयात् ॥१२॥ न तद्धितान्तम् ॥१३॥ तदस्य पातां 
पिता च विद्याताम् ॥१४॥ दशम्यां व्यावहारिकं ब्राह्मणजुष्टम् ॥१५॥ 

कृष्णस्य शुक्छढृष्णानि ढोहितानि च रोमाणि मर्षी कारयित्वैतसिमेष 
चतुष्टये चतुः भाशयेदिति माण्डूकेयः । (यूरग्रेदं खयि दधाम्यसौ 
खाहा । भुवो यजुर्वेदं त्वयि दधाम्यसो खाहा । खस्सामवेदं स्यि दधाम्यसौ 

कुमारव्येव जातक, न कुमायां इति। अथ कसमात् कुमायौ पवं िधानमिति 

चेत्, ध्यावहारिकस्याप्येतदेव रक्चणमिति बश्यामः । तस्माद् ्याषहारिकार्थं 

छक्षणवचनं स्यात् । कुमीया भपि ॥ ११॥ 
$ ¢ , ५ ( #१- भ 

कृतं... ...ङयात् ॥ इत्परस्ययान्तं नाम कूयांत्- ब्रह्ममूर्तिः, वेषध्रातः, भबदसः 

इति ॥ १२॥ 

न तद्धितान्तम् ॥ तद्धितप्रष्ययाम्तं न कुयात् । इतं कुयादिल्येव वक्तम्वम्, न 

तद्धितप्रतिषेधः कायैः । मप्राप्तस्यापि तद्धितस्य प्रतिषेधवचनं क्षणानिष्यस्बन्नाप- 

नाथेम् । तद्धितवज्ञं यथा तथा नाम कुर्यादिति । तथा रक्षणविधानमनथैकं स्यादिति 

चेत्, मभिमतपक्षप्रदशनाथ लक्षणविधाने स्यात् ॥ १३॥ 

तद......द्ाताम् ॥ वक्नामाख्य कुमारस्य माता पिता च विद्यातामिति, 

नान्ये ॥ १४॥ 

दक्ष......जुष्म् ॥ दाभ्यं रात्यां भ्यावहारिकं नामेषंरक्षणं ङर्यात् । 

कुमान लक्षणविधानं भ्बावहारिकमप्येवलक्षणमेभेति क्षापयति । ब्राक्षणज्चु्टं 

बराह्मणे: सेवितपूथै ब्राह्मणप्रियमिति वा ॥ १५॥ 

कृष्ण... .. हेति ॥ कष्णसूगस्य कृष्णानि शुङ्ानि रोितानि अ रोमाण्वादाथ 

तानि मषीं कारयित्वा पतक्सिनेव चतुष्टये मधुपक वश्यमगेश्चतुर्भिमन्नेः षतु- 

१, 1 8110 †{ ६५ च ३. { ४००8 इति 

२, 10 01018 श्युङ्ग ६, 6, विभ्ाप्नानां 
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सबिषण्णे कौवीतकगृ्टसूभ [अ. १, ख. १६. 

खाहा । भूशेवखवोकोवाक्येतिासपुराणान् सवान् वेदास्त्वयि दधाम्यसौ 
खाहा"' इति।१६॥ मेधाजननं दक्षिणे कणं “वाग् इति लिंः।॥१७। “वाग्देवी 

मनसा संविदाना भाणेन वस्सेन सहेन्द्रभोक्ता जुषतां खा सौमनसाय देवीं 
महीमिन्दराबाणी चीस्सरिा खयंभूः' इति चाुमन्तयीते ॥८॥ शणसूतेण 

विग्रथ्य जातरूपं दक्षिणे पाणावपिनद्नोस्थानाद्भ्वै दक्षम्यां ब्राह्मणेभ्यो 
दधात् ॥१९॥ अमा वा इूर्वीत ॥२०॥ 

शपराशयेदिति माण्डूकेय भचा आह । मयायेग्रहणं विकद्पार्थैम् । माण्डूकेय- 

पक्षेऽपि प्राशानाद्न्यत् समानम् । पवकारकरणमवधारणाथैम् । चतुष्टये पवेति 

्रीहियव योर्निषूसिः ॥ १६॥ 

मेधा......ति तिः ॥ मेधाया जननं दक्षिणे कणे कुर्यात् । कथमिति चेत्, 

''शवागृः' इति त्रिराह । पतन्मेधाजनन नाम ॥ १७॥ 

वाग्दे......यीत ॥ “वाग्देवी? दष्यनेन मन्त्रेणाजुमन्त्रथोत च ॥ १८ ॥ 

कण......दथात् ॥ श्णसुत्रेण जातङूप विभ्रथ्य कुमारस्य दक्षिणे पाणाधपि- 

नक्ष तहषाम्यामुत्थानादूष्वै ब्राह्मणेभ्यो दद्यात् । उत्थानादृष्वंमिल्येतावस्युचयमाने 

इत्थानाध्भ्वै यदा कदाचित् व्यात् । उभ्वशाष्दः प्राङ्निवृ्तमेव करोति । तस्माद शा- 

भ्यामित्थुरम् । दक्ास्वामिष्येषोख्यमाने शत्थानात् प्रागपि स्यात् । तस्मादुत्थाना- 

दुभ्वंमिस्युकम् ॥ १९ ॥ 

अमावा वीत ॥ भमा बेति तेन कुमारेण सदेव षा कुर्वतिद्यर्थः ॥ २० ॥ 

१. (' 01108 लिः 

२. 1, सवि 

१. ¶, 3]&06 18 167 ०प्† 07 11 प्राणेन वत्ते 

" ¶, 56 क्र6ल€ णी 8० ची, 10676 15 80866 07 का 6 [लह 
, 411 6व्नु+ 10. येत 

, 10 ४००४ '"लायुभ्यम्'” इति सुक्तेन 

[60] 

५4 

ॐ 6 



सू. ३. प्रथमो ऽभ्यायः 

अथ सप्रदश्चः खण्डः 

दशरात्र चोस्थानम्।१॥ मातापितरो शिरस्लातावहतवासिनौ इमारश ॥) 
२॥ एतस्मिशेव सुतैकेऽप्रां स्थाडीपाकं श्रपयित्वा जन्मतिथिं हत्वा 

अथ सप्दत्चः खण्डः 

दृक्ष... त्थानम् ॥ दशरात्र उत्थान कतेष्यम् । चशब्वः खलमुखोश्चार- 

णाथः ; नं सत्य[नास्स्य ]क्षरबहुत्वरूतो विशेषः । दशाराच्र इति दरामेऽहनीत्यथेः । पषं 
तर्ाशौचा्स्तु स्थात् । जननेऽप्येवमेव स्यादिति दशाहमाशौचं विदितम् । पं तर्हि 
दशरात्र अतीन इति ब्रूमः। दहाम्यामिति च्ातीतायामिति भवति; तथा सस्येका- 

दृश्ाप्र्॒ति नक्चत्रहामात् प्रागुत्थानकालो विहितो भवति, तस्य पुरस्ताद्विधानात्। 

तथा चेकेषामान्नातम् । अथवा चशब्दः कालानिष्यस्वह्ापना्थैः । पकाददयां 

द्वादद्यां घा मासापवगांदिति शाखान्तरे कार आन्नातः। कशाम्यां दाददयां वेति 

च शाखान्तर विहितम् । तस्मादशमेऽहन्युत्थानमस्ति । वं च दशम्यां उयाव- 

हारिके दशम्यां ब्राह्मणेभ्य इति चोपपन्नतरो भवतः। तन्न यदुक्तमाक्षौ चाह ईति, 
नैष दोषः; शुद्धं हि तदहभेवति । कथमिति चेत्, उत्थानमिश्यन्वर्थसंश्ञा सूत- 

कोत्थानमिति । अश्युः संकुच्यासीनाः तदह दश्युद्धा भूत्वासिष्ठन्त इति । जननेऽ 

प्येवमेवति पक्षान्तरे दशाहमाशौचमस्ति। सद्िन्पक्षे नवाहमाश्लोचं स्यात् यथा 
मरणाश्चोचंऽपि नवादःकालता पितृमेधे विहिता “नवराध्रं वा, इति, तद्ठदिदाप्य- 
भ्धुपगन्तभ्यम् । तस्मादशमेऽदम्युरेथानं स्यात् । तञ्िनेवाहनि शुद्धिः ॥ १॥ 

माता......रश् ॥ मातापितरो शिरस्स्रातावहतवासिनो च मबतः। कुमा- 

रश्च रिरस्न्ातः, न तस्य वाससा कार्यमस्ति । अथवा तमष्यहते वाससि गही- 

यात्॥ २॥ 

एत... ...तानि ।! पतस्िननेव रक्षोऽवहननायै सूतकेऽभ्नौ शारीपाकं श्रप- 

विष्वा जम्मतिथि इत्वा य्या तिथो जातः तां तिथि चतु्येन्तां इत्वा परथमा, 
द्वितीयाये, वृतीवयि, चतुय, पञ्चभ्य, षष्ठथे, सम्बे अम्य, नवस्य, वदाम्यै, 
पकाद्श्ये, दादष्ये, ध्रयोददये, चतुदद्ये, पञ्चद दये इ्येवम्। अथ प्रीणि च जन्मभानि 

१. 411 ९९९0४ ¶. सतिकामरौ ३, ^. पि 
२. 4. न चासव ्चर- 
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सबिवर्णे शोषीतकषहास्जे [भ. १, श. १७, 

तरीणि च भानि सदेवतानि ॥३॥ तन्मध्ये जहुयाद् यस्िन् जातः स्यात् ॥४॥ 
पूर्वं तु दैबतं सवे ।५॥ 

आयुष्टे अद्य गीर्भिरयममिवेरण्यः । 
पुनस्ते प्राण आयातु परा यक्ष्मं घुवबामि ते ॥' 

सदैशतानि जुष्टोति । सुतकेऽन्नाविष्येताधलापि लैस्िन्हवनसिखौ पतस्सिन्ेवेति 
वचनं रक्सिक्ञेवाभ्नो भपणार्थम्। मानीति नक्षत्राणि । अन्मनक्षत्रस्य उभयतो दश्शमे 

नक्षत्रे इस्युख्यते । नक्षत्राणां नामधेयानि देवताश्च श्ुतिस्सरत्यचु रोधेन खथेभ्यो होत- 

श्यम्, तथा प्रदद्यन्ते। भभ्नये कृतिकाभ्वः । प्रजापतये रौदिण्ये । सोमाय मग- 

शौीर्षाय । भागरीषीयेति वा । उद्रायाद्रौये। अदिलये पुनर्सुभ्याम् । शृ्स्पतये 
तिष्याय । सर्पेभ्य मग्छेषाभ्यः। पितृभ्यो मघाभ्यः । अयेम्णे फदगुनीभ्याम् । 

भगाय फल्युनीभ्याम् । वेपरीदयेनापि भवणमस्ति- पृर्यो्भग उत्तरयोरयमेति । 

सवित्रे हस्ताय । स्वष्े चिश्रातरे । वायवे खाये । इृनदरम्नीभ्यां विशाखाम्याम् । 

मिन्नायानूरघेभ्यः । अनूराधाभ्ब इति वा । इन्द्राय ज्येष्ठे । निक्रीटये मुलाय । 
अद्भयो ऽषादाभ्यः । विश्वेभ्यो देवेभ्योऽषाढाभ्यः । विष्णवे भ्रषणाय । वसुभ्यः 

भविष्ठाभ्यः। बद्णाय शतभिषजे । भजयेकपदे प्रोष्ठपदेभ्यः । अहये घुभ्याय 

प्रो्ठपदेभ्यः । पूष्णे रोवल्यं । मग्बिभ्यामश्वयुग्भ्याम् । यमायापभरणीम्यः ॥ ३ ॥ 

तन्प......स्यात् ॥ वैतीयं प्रथमं द्वितीयम् इति क्रमेण जन्मभानि होतभ्वानि । 
पवमेव नक्षत्रकमाजु्टङ्कनेन यस्िन् जातः तन्मध्ये हतं भवति ॥ ४॥ 

पवि... सवेत ॥ प्रयुज्यत इति घा जुहुयादिति वा भभ्याहारः। सरवश्र इति 

व्रयाणामपीष्यथः । इतरथा यस्मिन् जात शष्यधिकारात् त्येव स्यात् ॥ ५॥ 

आयु......स्सरात् ॥ रशमीमिति संशयनिशुरय्थमुक्तम् । भध्रये हसि 
काम्य इ्यस्य हि प्रसजति । तथा हि नक्षत्रात् पूवमेव देवतं पयुक्तं भवति । दृष्ा- 

मीमिति घथनाचु यज्ञात् परथगेवेव्य्धारितं भधति । दुश्चम्यां ्याषहारिकमिति 

१, ^. तसिन्िव न ३, {., 011४8 {1118 014. 

२. 1, 01016 मागंशी षायेति ४, 1. 001४ दुद्ममी." "दम्या 
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शू. ७.] थमो ऽभ्वायः 

५“आयुदा अग्ने हविषो जुषाणो धृतपरतीको धृतयोनिरेधि । 
घृतं पीत्वा मधु चारु गग्यं पितेव पुल्मभिरक्षतादिमम् ॥'” 

“‹त्वं सोम प्रहे भगम्" इति दक्षमीं स्थाछीपाकस्य हुत्वा ब्राह्मणान् खस्ति 
वाश्य नामधेयं प्रकारं स्वा । एवमेव मासि मासि जन्मतियिं हृत्वोध्वमा 
संवत्सरात् ॥६॥ गृभो जुहोति ॥७॥ 

विहितं नाम उत्थानहोमानम्तरं दधाति । वस्योक्तः कमः । तत ऊध्वं खल्ति- 

वाचनम् । खस्तिवाचने धाक् खत्तेनाम कुर्वन्ति व्यावहारिकम् । भसे देवदचशर्मणे 

सखस्ि भवन्तो ब्रवभ्ध्विति, देवदत्ताय इति षा। पवमेव मासि मासि अन्मतिथ 

हुत्वा मत ऊध्व विहितमपि सवं हवनं करोति । आ सवत्सरात् संबत्सरस्या- 

समाप्तः । पवमेव मासि मासि जुशोति इस्येतावता सिद्धे जन्मतिर्थिमिति होमाय 

क्तनस्य सर्वस्य अमावार्थम् । इतरथा मातापितरो शिरःसखातावहतवासिनो कुमारश्च 

दस्येतदपि प्रसजत्, अन्भतिथिहोमादेद् वनश्य विहितत्वात् । खस्तिवाचनमपि 

निवतेते। स चतुर्विधो मासः 1 तश्र कीरग्विधे मासि ज्ञहोति { कथं चतुर्विधो 

मास श्ति चत्, उक्तं हि--'वदर्शादशाश्वन्दमसशशदिवसस्त साबनो मासः" 

इति । सोर्यो रारिमोगः । 'श्राक्ञाङ्भगणसिनिस्ताक्षः'' इति आक्षा मासः । स्येषा- 

मस्पीयात् तस्मात् तस्मिन्मासे ज्ञदाति, तस्य प्रथमप्रा्तेः । तस्माज्ञन्मनक्षत्रे करोतिः; 

तथेव च सिद्धिर्खोक्र । नञ चान्द्रेण मासेन खोकजञ्यवहारः । नेष दोषः । इष् नक्षत्र 

होमप्राघान्यात् जन्मनक्षव्रह्टोमाथो भासो गर्त ॥ ६॥ 

गह्य .. ...होति ॥ शृहे भवो गृष्णः पाकाञ्चिरिष्यथैः । जन्मतिथिदामादीनि 

प्रजासंस्कारकमाणि गृष्यऽन्मषेव कशेति; नौपासने, न मन्थनादिनिष्पादिते। न 

लन्मतिथिदोमय्येवेदं शेषभूतं स्यात्; शश्येऽप्नी करोतीति नैतद्युक्तम् । पवमेष सूत- 
4 {~ ॥ (. [क र् [4 क. 

केऽम्रो खालीपाक भपयित्वा जन्मतिथि गृ्टोऽञ्ना इस्वद्यवश्यत्। पृथग्विधानाव् 

साथे एवायं विधिमवति ॥ ७॥ 

१, 42. च ३, ^. नेतदुक्तम् 
२, # 01198 सिद्धे 
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सबिवरणे कौषीतकगुह्यसुजर [भ. १. ख, १८, 

अथ अष्टादशः खण्डः 

चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका ॥१॥ सनातः कुमारोऽलङ्तः सवेसुरभिगन्पः 
मास्येश्च यथोपषादं मातुरङ्गतो या वान्या मातस्थाने ॥२॥ सङुशपाणिः 

करोह तारमन्वारभते ।।२॥ ५ पुष्नध्वनः' इति सूक्तेन परस्युचं स्थारीपाकस्य 

हुत्वा ब्राह्मणान् खस्ि वाच्य पूव देवायतनं गता सातपल्नः इमारः सुद्दश 

हाणि चे ।॥७॥ ततः पर्येति ॥५॥ अथ ब्राह्मणभोजनम् ॥६॥ 

अथ अषण्दन्चः खण्डः; 

चतु......णिका ॥ चतुथे मासि निष्कमणिका कतैव्या । निष्करमणिकेति 
कर्मणो ऽन्वर्थसंश्चा, यत्त्वा निष्क्रामति ॥ १॥ 

स्नातः... स्थने ॥ जातः कुमारः सर्वसुरभिगन्येमास्यैश्च यथो पपादमल- 

कुतः । धट सवेशाष्दो बहुवाची, न ङत्छवाची । यथोपपादषचनान्मातुरङ्गतो 

भषति, या वान्था मातृश्याने स्यात् मातृष्वसखपितुग्यभारयल्येवतविधा तस्या अङ्कगता 

भवति ॥ २॥ 

सङ्क......मते ॥ स वंभूतः करापाणिरूत्वा तैः करोहोतारमन्धारभते ! 
शोतारमिति भाचार्यमिष्यथेः ॥ २॥ 

संपू... गि च ॥ अथाचायेः “सं पूषन्"' इति रक्तेन पर्यचं श्याली पकस 

जुहोति । हरा “स पूषन्नध्वनस्तिरः'” ईति भवति हि । तनो ब्राह्मणान् खस्ति 

वाण्यां सातपत्रः पू देवायतने गत्वा ततः सुहृ्ुहाणि च गत्वा ततो भ्रामम् । पूर्वै 
मिति न षक्तढयम्। आल्ञातक्रमादेवायतनगमनस्य पू्ैत्वं हि भषति । पवं तर्हि 

पूथैमिति कमेसमात्िङ्ापनाथम् । कमे परिसमाप्तम् । इदानीं गन्तव्यानां देशानां 
देवायतनं पूवं गच्छति इति; ईतस्था अषापयख्याने गमनमभविष्यत् ॥ ४॥ 

ततः पर्येति ॥ पयतीति प्रद्यागश्छतीद्यथैः ॥ ५॥ 

अथ......जनमू ॥ भथ ब्राह्मणभोजनं कुर्यात् ॥ ६ ॥ 

१, ¶ 07018 का ३, 10), ^+ 80 † 0101 च 

२. 10, क्त्मा ४, 1. 011४8 अयथ सातपञ्चः 
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सू. ९.] प्रथमोऽध्यायः 

अथ एकोनविंशः खण्डः 

षष्ठे मास्यन्नमासनम् ॥१॥ आजपम्ना्क्रामस्य ॥२॥ तैत्तिरं ब्रह्म- 
वचेसकामस्य ॥२॥ भारस्य जवनकामस्य ॥०॥ घृतोदनं तेजस्कामस्य ॥५॥ 
मेभ्वोदनमायुष्कामस्य ॥६॥ दध्योदनमिन्धियकामस्य ॥७॥ क्षीरोदनं प्शरु- ` 
कामस्य ॥८।॥ दपिपधुधतमिभ्रममं प्राशयेत् ॥९॥ 

अथ एकोनविंशः खण्डः 

पष्ठ... तनम् ॥ षष्ठे मासि वतेमाने भन्नप्रारान नाम कतेभ्यम् । अन्वर्थ- 

संश्चा॥१॥ 

आज.......मस्य ॥ अजस्य शवं आज्ञं मांसमन्नाचकापस्याक्नं ष्यात्, भद् 

नीयत्वात्। पिता कामयते (अयं कुमारोऽन्नाद्यवान् मवतु" इति; न ह्यारमनो हिताहिता- 

भिक्षः कुमारः । कथमेतद्रम्यते मांसमिति ! नन्वा पयः स्यात् धृतैवा। नवय 

माजमिल्येतावता मांसमिति ब्रमः; किं तर्हिं! तेत्तरं शस्य पयसो ऽभावात् मेंस. 
मतेन[पदेन] सामान्यचोदितस्वात् मांसमिति बमः ॥ २॥ 

् @ > शै क 1 ०९ ५9 

तेत्ति...... मस्य ॥ तेत्तिरं ब्रह्मवचसकामस्यान्नं स्यात् , तित्तिरेरदंनोयत्वात्॥ 

पाच्यं... ...पस्य ॥ जवनं प्रथनं यशः मस्सयस्यान्न कुर्यात् । अष्नीयस्वाद् 
पतानिं दव्याण्यन्नकयं भवन्ति, आदहीखित् व्यञ्जनकायं ? अन्नकायं पव भवन्ति । 

न हि प्राशनमात्रे यज्जनकायमस्ति । वृष्यं यतमानस्य हि उयञ्जनक्रिया ॥ ४॥ 
न्दे क ४4 | करप भ 

धृता .....पमस्य ॥ तेजस्कामस्य घृतोदनं भवति । अन्तकाय घते सिक्त 
इति वा॥ ५-८॥ 

दधि......इनीयात् ॥ श्दानीं नियव्रिधिः । दघ्ना मधुमा घृतेन च मिभो- 
कृतान्न प्राहायेत् ॥ ९॥ 

१. 10 01118 मास्स्यं जवनकामस्य ५. 1. मांसतेन 

२. ॥1 &7त ¶ गपा मध्वो... ६. ^. तैत्तिरः 

पञ्चुकामस्य ७, [„. अनद् 

३ 1(). गत ८, 1. 0101#8 अन्नकायं एव 

४, 1, भनदनीयत्वात् ९ 4. घृतो 
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सविधरणे कोषीतकगुह्यसभे [भ. १. ल. १९. 

“अन्नपतेऽन्नस्य नो देद्यनमीवस्य शुष्मिणः । 
प्रप्र दातारं तारिष ऊध्व नो धेहि द्विपदे चभ्पदे" ॥ 

‹°य॒ञ्िद्धि ते ८ । “पहृश्धित्' 

८दमपग्न आयुषे वचसे कृधि तिगममोजो वरुण सोमराजन् । 
मातेवास्मा अदिते शमे यच्छ विश्वेदेवा जरदष्टियेथासत् ॥ 

इति हतवा “अप्र आयुषि" इलयभिमन्न्य महाग्याहूतिभमिः प्राक्चनम् ॥१०॥ 

अन्न... शनम् ॥ “अन्नपते इव्यान्नाता एका ऋक् ““यश्विद्धि" “मह- 

श्विव्न" इत्यचोः प्रतीकम्रहणम् । बहमवश्चवप्रतीकाः सन्ति । तथाप्याञ्चेवीभ्या- 

मितराभ्यां सखष्ट विदहितयोः सम्भवे साभ्यं युक्तमिति भास्ेय्योः` “यश्चिद्धि ते पुर- 
पश्चा" ““महधिकन्न पनसः, हव्येतयोभवति । प्राथम्यात् “यञ्िद्धि ते विश्यो बथा, 

^महश्िष्वं' इति पतयोरिति चेत्, न प्राथम्यस्ुचां नियमषटेतुरिति श पितमाचा्यं- 
६ भ € _ क 

शैव । ““आ कलशेषु धावति" इति इयोकऋचोः सस्योरत्तराक्निपत्य पूवो नियन्तुं बलं 
छृतधान् । “भा कटशोषु धाबति पवित्रे” इति ततः सिदम्- प्रथमं वा नियम्बेतेति 

श्यायो नश्च मवतीति । ““ईममन्ने", इति चदान्नाता पका ऋक् । पमिहष्वा “म्न 
भायूषिः" द्यनय्चाल्ञमभिमन्ड्य महाग्याह्टतिभिः प्रानं कारयेत्; प्राह्रायेदित्यथैः। 

मम््रपथक्त्वात् कि [पृथक् ] प्राहान करोति आवापस्थाने प्राश्न भवति; प्राश्चयित्वा ततः 
स्वेप्रायथ्िस्तादिशेषहोमं करोति । इह केन जुहाति ? अनकीयेन । कथमिति चेत्, 
हृत्वा “भन्न मायुंषि"' इति संबन्धात् आज्येनेव जुष्ोति । अदनीयेन जुहोतीति घचना- 
भावाद् “ज्खुहोतीव्युक्ते सर्पिः प्रतीयेत” इति वचनात् इष्वा (“मन्न आयूंषि? इति न 
होभ्याद्नीययोः सम्बन्धार्थः। कि तदहि? होमपाश्लनयोः कर्तृनियमा्थम् । यो 

होता स एव प्राश्येव् कुमारमिति ; “'समानकवेकयोः पूवैकाटे" इति विधानात्। 

यत्र होम्यमनदनीय स्यात्, तत्र इतश्षेषादिति वक्ष्यति । इतक्षोषाद्धबिः प्राव इत- 

शेषाद् प्रहं गृदीष्वेष्येक्च [त्वेति । न] तथे । तस्मादाज्यं हविरिति मन्यामहे ॥ १०॥ 

१, ^11 €26€}† 10 ४११ पुखषत्रा ६. 1, 011४8 इयोः. . .भवतीति 

२, 4. पता ऋष्वः ७, ^^ 01118 किं 

३, ^^ 011४8 इतराम्यां ८ 4. अद्नीयेन 

४, 4. अयु ९, ^. तथेव 

५. ¢ 2008 एवं 
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चू. ६.] प्रथमोऽध्यायः 

शेषं माता पराश्रीयाद् ॥१९१॥ 

अथ रिचः खण्डः 

सप्तमेऽष्टमे वा मासि कणबेधनम् ॥१॥ यथां कुरुथ वा ॥२॥ 
¢ [+ ककः = मः 9 तिष्यपुनत्रेखोः ्रवणधनिष्ठयोवां ॥२॥ पूर्वोत्तरेषु वा ॥४॥ सर्वेषां यथानुङ्घं 

वा ॥५॥ “अभि त्वा देव सव्रितः* इति तिष्धमिस्तिमधुरस्य हुत्वा हिरण्मय्ये- 
श ४ [९ रि 9 [क @ _ 9 

तरया वे घरच्या “आश्रुत् कणे" इति दक्षिणं कण विध्वा “उत त्वा बधिरं 

रष... प्राश्नीयात् ॥ मारस्य माता अआरानन्तेषं परा नीयात् ॥ १९॥ 

अथ विश्नः खण्डः 

सप्च......घनम् ॥ सप्तमे वाष्टमे वा मासि कर्णवेधनं कतेऽ्यम् । भन्व्थ- 

संक्षा। मासि इति छान्दृलम् । मासे वतमान श्व्यथेः ॥ १॥ 
[क 

यथा.....मवा॥ यथा कुलधर्ममिति कारानिलत्वम् । केचित् सत्तमे 

मालि कुर्वन्ति, केचित् सप्तमे[अष्टमे] मालि कुर्वन्ति, केचित् कारन्तरे। बथा 

यस्थ कुङधर्मस्तथा करोति ॥ २॥ 

तिष्य... .. योवां ॥ तिष्यपुनवंखो्क्षत्रयोकौ अवणधनिष्ठयो्वां । धनिष्ठेति 

धविष्ठ(नामाख्बा ॥ २३॥ 

प्वात्तरेषु[वा] ॥ पूरवेषूत्तरेषु च[वा] । पूर्वफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, पूर्वाषाढा, 
उत्तराषाढा, पूर्षप्रोष्ठपदा, उत्तरभ्रो्ठपद्ा चं । पूर्वोत्तरेभ्विव्युक्तान्येतानि ॥ ४॥ 

स्व... छंवा॥ स्वेषां इति निर्धारणे षष्ठी । सर्वेषां नक्षत्राणां य्जक्षत्रं 

कुमारस्यानुकूलं परशस्तमिष्यथः ; तस्िन् वा । सवेग्रहणम् भप्ररृतपरिग्रशाथम् । 
इतरथा प्रृतानामेव यथानुकरमिति स्यात् ॥ ५॥ 

अभि......सभ्यम् ॥ ५भमि त्वा देव सवितः” इति तिखभिरद्धिः त्रिमशरु- 
रस्य हस्या । हिरण्मया सूच्या इतरया वा । हिरण्मय्येद्यमिमतप्रकषप्रदश्चनाथम् । 

१, 41 0101118 कुर . सवेषां यथा ५. ^, अस्य 
२. + ४०08 बा &, ^ 01118 च 

३. 10 810 41. सूच्या बा ७, 4. र्स्वाम्येतानि 

४, 1. अश्रन- 
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सबिषरणे कौषीतकयुष्यसूभे [अ. १, सं, २०, 

वयम्” इति सव्यम् ॥६॥ रक्तकङ्णं रक्तपूतं वा छिद्रयोः प्रतिनिदभ्यात् 
५राकामहम्” इल्येतयां ॥७॥ अथ ब्राह्मणान् तिमधुरेण खस्तीवांध्य 
ततोऽभिबादयीत ॥८॥ 

भनिदमे ऽदहिरण्मय्यपि प्राप्नोति । भ्रीणि मधुराणि द्रभ्याणि समाहृतानि त्रिमजुरम् । 

अनियमेनोक्तवात् यानि कानि भवन्ति । भथवा यदेतद्नन्तरसुक्तं दथिमधुधत- 

भिश्रमिति वत् त्रिमधुरम् । मस्मिन् पक्षे त्रिमधुरमिति बहुवीहिस्मासः। श्रीणि 

मधुसणि यस्यास्ति तदिदं त्रिमधुरमिति । भम्र दधि चेत्, तन्न मधुरम् । पतदुक्तं 

्षारपांणिना हायनादिषु दध्याकारमयुरमिच्युक्षव्वा हायनादीनि मधुराणीति । अपि 

ख प्रृतप्र्ययो जयायानप्ररुतप्र्ययात् ; नियम्रश्चानियमात् । अहोम्यं मधु इति 

चेत् , तन्न ; वचनाद्धोम्यं स्यात् । नास्ति वचनस्यातिभारः । अपि च शाख्रान्तरेष्वा- 

भिचारकेषु कमेखु मधु दोम्यमान्नतम्, कणेवेधनमपि भाक्तमामिचारकम् । 

तक्माद्पीह मधु दोम्यमेव । ““भाश्रुत्कणेः इति दक्षिणं कणं विभ्वा “उत त्वा बधिरं 

वयम्”, इति सभ्यं कणे विध्यति । सव्यमिल्यधिकारा्थमुक्तम् , न क्रमाथेम् ॥ ६॥ 

रक्त......तया ॥ षेधनानन्तरं रक्तेसुत्रनिधानं कतेव्यम् । रक्तकड्णं वा 

रकसुत्रं वा । “रकामदम्ः' श्येतया छिद्रयोः प्रतिनिदभ्यात् । रक्तक्ङ्कण रक्त- 

सुज्रमिति जातिशष्दो । तस्सदेकवखनोपपति; ॥ ७ ॥ 

अथ.......यीब ॥ भयेत्यधिका्सनिवृचतौ । छत्छं कम परिसमाप्य नावाप. 

शयान इति ब्राह्मणाम् ज्रिमधुरेण खस्सि[स्तीः] वाच्य । खस्तिस्तीः] घाच्येति परसिद्- 

प्रहणमुक्तम् । त्रिमधुरेणेति त्रिमधुरं दशखे्यथः । ततः खस्तिधाचनानन्तरं तान् 

्रह्णान् कमासोऽभिबादयेत् ॥ ८ ॥ 

१, 411 ९00 616 सन्दध्यात् ३. ^. पाणिनाङ्गायनामभिषु 
२, 30४1 4. 2 1, 1680 ज्लीणि. .. ४, ^. बधिराः 

होम्यमेब &{/67 वचनोपपत्तिः 11 {116 ५. 1. 07108 रक्त 

6०णाणला्षक 0 1116 116 इ ६, 4 08 बा 

७ 1४6 [गुध {1866 8661718 {0 06 1616. + ज 0101#8 {18 ज ०. 
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सू. ६. प्रथमो ऽभ्यायः 

अथ एकर्विश्चः खण्डः 

सैवत्सरे ब्राह्मणस्य चल्यकमे ॥१॥ वतीये वा वर ॥२॥ पश्चमे क्षत्तियस्य ॥ 
३॥ सप्तमे वेश्यस्य ॥४॥ संवत्सरे वा सर्वेषाम् ॥५॥ असि्रुपसमाधाय 
व्रीहियवानां तिङमाषानामिति च पात्राणि परयित्वानद्हं गोमयं इशभिति 
च केदमतिग्रहणमादशे ठो हक्षुरं नवनीतं चोत्तरत उपनिदधाति ॥६॥ 

अथ एकतरः खण्डः 
1 ¢ [| चे #) च| [ । ५ ॥ प 

सव... ...कमे ॥ संवत्सर पणे ब्राह्मणस्य चूल्टाकमं भवति, कतेग्यम् । ढादशे 

मासे पणें करोति । तदा हि संवत्सरशब्दः कृतार्था मवति । संवत्खर इति न वक्त- 

ष्यम् । धक्ष्यति हि “संवत्सर वा सवंषाम्'' ति । तेनेव संवत्सरप्रसिद्धिः । पव तर्हिं 
ब्राह्मणस्य कारानिस्यत्वज्ञापनाथम् › वक्ष्यमणेष्वपि केषु ब्राह्मणस्य चूढाकमे 
स्यात्, संवत्सरं त षिधाननिष्या. यत्वा यैमिति ॥ १॥ 

तृती ....वर्षे॥ ठृतीय चरे ब्रह्मणध्य चूटाक्षमेलयधिकारः ॥ २॥ 

पश्च......यस्य ॥ पञ्चमे वं क्षत्रियस्य चू्राकमे।॥ २॥ 

सप्......श्यस्य ॥ स्ते वर्षे वैद्यस्य नूना कम ॥ ४॥ 

संव ....र्वेषाम् ॥ सर्वेषां स्वेशब्दलतामथ्वाद्न्तराटानामपि अधिकृतानां 

संवत्सरे चूःटोकम स्यात् ॥ ५॥ 

अभ्भि......धाति ॥ मनिमुपसमाथाय । वीहियषानां तिङमाषाणामिति इति. 

शष्दः समुश्चया्थेः । चत्वारि पात्राणि पूरयिर्वा आनद्धं गोमय कुशमिति च 
केशाप्रतिग्रहणं छृश्वा । भाददौ लोदश्चुरम् । क्चुरमिष्येव वक्तव्यम् । तथा हि लाहश्चुरमेष 

भवति, प्रसिद्ध्या; न हि वाक्षैः श्चुसे विच्यते। तथेव च मन्त्रे हृदयते “शुरण रा" 

इति । रोक्षुरमिति सुषरणश्चुरमिष्येवमथसुक्तम् । सुषणनामधेयषु रोहशम्ड 
भान्नातो निरते “खों कनकं काञ्चनम्, इति । ष्यक्तं च भांरवोये गृह्ये महापाठे-- 

१, ^\2. सववा ५. 1. ०7४४8 चूटटाकर्मं स्यात् 
२, ¶. 8]५९6 18 [€ 0पौ 10 ६. 1 ०0108 अभि. आदद श्गेह- 

11111 पूर. ..नद्क धुरम् 

३, 1. चोसर उपरि दधाति ७, ^. हारिवीये गृधरमश- 
४, 1, ०08 भा 
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सविषरणे कोषीतकमगरशासूज [अ. १. ख. २९. 

५८सं पृचयध्वमृतावरी रूमिणीमेधुमत्तमाः । 
पृश्चतीमेधुना पयो मन्द्रा धनस्य सातये” ॥ 

इव्युष्णाखप्पु शीताः सिश्व॑ति ॥७॥ “आप उन्दन्तु जीवसे दीधोयुत्वाय 
वेते । उयायुषं जमदग्नेः क्यस्य अयायुषमगस्यस्य ञयायुषं यहेवानां 
$यायुषं॑तत्ते अस्तु अयायुषम्'' इति शीतोष्णाभिरद्धिदेक्षिणं केशपक्षं 
विरभ्यनक्ति ॥८॥ एवमेव नवनीतेन छित्वा ॥९॥ “ओषधे तरायखेनम्" इति 
ङशतरुणमन्तर्िदधाति ॥१०॥ केशान् शतरुणं चादशेन स्पृष्ट “तेजोऽसि 
खधितिष्टे पिता पनं सीः” इति लो ह्षुरमादत्ते ॥११॥ 

““सौोव्णंदातपलः क्षुरः” इति । नवनीतं चेल्यतानि धौन्पपा्ादीन्यग्नेरत्तरत 

इपनिकदधाति । उपशब्दः समीपवाची ॥ ६॥ 

सै पृ......अचति ॥ दहानादेशेः वेनि व्याह्ृनयश्चतखः प्रधानाहतयो भवन्ति । 

भूतिकर्मत्वादस्य ताः सवाँ हुत्वा । आज्याहुतित्वात् खिष्टरृतं इन्वा सवपायधित्तौ- 
रपुरस्तात् “सं पृचयध्म्'” स्यनेन मन्त्रेण ऽष्णालम्सु शीताः सिञ्चति ॥ ७॥ 

आप उन्दन्तु......तिरम्यनाक्ति।। ततः ताभिः क्षीतोप्णाभिरद्धिः कुमा- 

रस्य दक्षिणकेशपक्षमादाय “आप उन्दन्तु" इस्यनेन मन्ब्रेण ्जिरभ्यनक्ति ॥ ८ ॥ 

एवं..----छित्वा ॥ केशाग्राणि डिसाप्येवमेव नवनीतेन त्रिरभ्यनक्ति । पवमे- 

वेति त्रित्वमेषानुकृष्यते, न मन्त्रः, लिङ्गविरोधात् , उहासम्भवाश्च समानविधाने ॥ 

ओष..... धाति ॥ “मोषे श्रायखेनम् इति केशाप्रेषु कुशतख्णमन्तरनि- 
दधाति । दहान्तद्दाष्दो मध्यवाची ॥ १० ॥ 

केशान् ..... दत्ते ॥ ततस्तत्केशान् कुशनदणं चादर्तोन तूष्णीमेव स्पृष्टा ततः 

"तेजोऽसि" श्यनेन मन््ेण लो्शचुरमावृत्त, मन्ते केवल श्चुरदशीनात् ॥ ११॥ 

१, ^2 81, ¶. सिश्चतु ६, 1. 07118 आज्याहूतित्वात् 

२ ^2 8116 "{. लियायुषं ७. 14. भ्रित्तं 

३, 1. 00118 118 014. ८* & 01018 उष्णाद्ु ,., इसयनेनं 

४, 1. उपदधाति मन्त्रेण 

५. 1. देशो षति 
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सू. १८] प्रथमो ऽभ्यायः 

५येनावपत् सविता श्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरणस्य विद्वान् । 
येन धाता ब्रहस्पतेरिन्द्रस्य चत्रपच्छिरः । 

तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्यायुष्मान् दीघोयुरयमस्तु बीरोऽसौ ॥› 

इति केशाश्राणि छिनत्ति इृशतरुणं च ॥१२॥ एवं द्वितीयम् ॥१२॥ एवं 
दती यम् ।१४। एवं द्विरूचरत\॥।१५॥ निकक्षयोः षष्ठसक्षमे गोदानकमणि।१६॥ 

एतेदेव गोदानकमे यच्चूगाकमे षोल्शे वर्पैऽष्टादशे वा ॥१७॥ वतीये तु 

येन......णं च ॥ ततस्तानि केश्ाभ्राणि तश्च कुशतसणम् “येनावपत्” द्य- 

नेन मन्त्रेण क्षुरेण छिनत्ति । असाविद्यत्र प्रथमया नामनि करोति ॥ १२॥ 

एवं......तीयम् ॥ “आप उन्दन्तु" । पवमव द्वितीयमपि करोति ॥ १३ ॥ 

एवं तृतीयम् ॥ तथा ठतीयमपि करोति ॥ १४॥ 

एव......रत;॥ तथेषोत्तरतश्च द्धिः करोनि । दिरत्तरत हव्येतावस्युख्यमाने 

पकस्सिन्नेव छेदन द्विः स्यात्; तस्मात् पुनरण्येवमित्युक्तम् ॥ १५॥ 

निक......मेणि ॥ गोदानकर्मणि निकक्षयोः षष्ठंसस्तमे प्रवपने भवतः । 

पूबीणि च यथोक्तमेव ॥ १६॥ 

एतदेव......शे वा) किन्तद्् गोदानकम यक्िन् सप्त प्रवपनांनीति प्राप्त 

उच्यते । यञ्चूढाकमे पतदेव पुनः षोडशे वषं अष्टादशे घा कतेब्यम् । गोदानस्य 

कर्मं गोदानकमेति बतस्य गोदानस्यान्ते कतेव्यम् । तष्योक्तो विषः ॥ १७॥ 

तृती......दाति ॥ वुशष्वोऽधिकारनिवर्यथैः । गोदानाधिकारो निवृत्तः । 

श्दानीं तु खूडाकमेविशेषो बक्ष्यत इति । तृतीये प्रवपने आचायाय गां ददाति ॥ 

१, 10 ४११8 श्मश्चुरमरे ५. ^. हि तस्मिन्नेव 

2 61 9. 2 01010 सोमस्य ६. 1. सप्तमे बने भवतः 

३, 2 01018 पतत् ७, ^. प्रवपनं स्विति 

४, 10, कर्मन्वषबीता ८, 4. शब्दो विकार 
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सविषरणे कोषीतकगृ्सूभ [अ. १. ख. २१. 

भरवपने गां ददाति ॥१८॥ अहतं च वासो येनाच्छमो बैपति ॥१९॥ 
तृष्णीपाहताः इमारीणाम् ॥२०॥ भागुदीच्यां दिकयपां वा समीपे बहोष- 
धिके देशे केशान् निखनन्ति ॥२१॥ नापिताय पान्यपात्ाणि नापिताय 
धान्यपात्राणि ॥२२॥ 

इति कोषीतकग्हये पथमोऽध्यायः 

अह......पति ॥ अष्टतं च बासो ददाति, येनाञ्छक्नः कमाये षपति । पतदेव 

शापकम्--अष्टतं वासः परिधाय कमारो वापयत इति । खयं कतृंनिदशः ; तथा हि 
व्यवष्टारो लोके वापयतीति । तथेव वा पाठः । अहतं वासः कर्मान्ते ददाति । न हि 
तत्तृतीये बपने दातु शक्यम् ॥ १९ ॥ 

तृष्णीं... रणाम् ॥ तूष्णीमाच्रे््येमन्त्रेण प्रयोगेणेल्यथः । कुमारीणा- 
मपि श्यूटाकमे कतेष्यम् । इह यदुक्तम् ““सं पृच्यध्वम्” शष्येवमादि तत् तूर्णी! 

क्रियते । होमकमे समन कमेव क्रियेत, अन्यतः प्राप्तेः । अन्यतो हि प्रधाना इतय 
प्राप्ताः, भन्यतश्च मन्तः । तस्माद्यथाप्राप्तमेव कमे कृत्वा अन्यदमन्कं करोति ॥ २०॥ 

प्रायु...... नन्ति ॥ प्रगुदीखयां दिद्वपां समीपेवा अन्यत्र वा बहोषधिके 

देशे केशाक्िखनन्ति । बहुवचननिर्देशात् परिकार्मिणो निखनन्ति अनियमेन ॥ २१९॥ 
र कि नापि......ताणि ॥ यान्युक्तानि वरोहियवानामिति पात्राणि तानि सधा- 

स्यानि नापिताय ददाति । शद् नापितद्रोनात् कर्मानन्नरं केशांश्च कारयेत् । यथा- 
गोत्रं शिखा्रहणं स्वा सर्वान्वापयेदवा । तथाष्टकं शौनकेन ॥ २२॥ 

ति गर्विषरणे भवत्रातष्तौ प्रथमो ष्याः ॥ 

१. 10. ्रबने ३. 1. 01118 इति 

२. 1. मवति ४, ^ . तेत्यज्न मन्तेण 
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अथ हितीयोऽध्यायः 
[गग ~ [ 

प्रथमः खण्डः 

$ चदे, च, छ २ = क 

गमीष्टमेषु वर्वेषु बराद्मणमुपनयी्तणेयेनाजिनेन ॥१।॥ गभेदक्षमेषु ता ।२॥ 
गर्भैकादरेषु क्षतियं रौरेण ॥२।¦ गभेद्रादरेषु वैश्यं गञ्येन ॥४॥ आ षोडशाद् 
ब्राह्मणस्यापतिता सामरित्लो ।॥५॥ आ द्राविश्लात् क्षत्ियस्य ॥६॥ आ चतु- 
विशाद्रैहयस्य ।॥७॥ काषा थं तासो ब्राह्ममस्य ।॥८॥ माश्िष्टं क्षतियस्य ॥९॥ 

प्रथमः खण्डः 

गभो... नेन ॥ गभौष्मेषु कूमारस्य तनो ब्राह्मन सुप नयीत पेणेयेनाज्ञिनेन । 

अजिनविष्ष इ्टाखयते ॥ १९॥ 

गभे. ....षुंव् ॥ उपनयीतेति वाक्यशेष यु षङ्गात् ॥ २॥ 

गर्भे... वरेण । गर्भैकाकशेषु वर्षेषु क्षत्रियमुपनयीत रौरवेणाजिनेन ॥ ३ ॥ 

गभे... .. ज्येन ॥ गर्भद्वादशेषु वपषु वेश्यमुपनयीत गव्येनाजिनेन ॥ ४॥ 

आषो. .. विली ॥ आ षोडश्ाद्वषीद् ब्राह्मणस्य सपतिता सावित्री भवसि । 

आ षोडशादुपनयनकाल श्स्यथेः । यदेवे गभाष्टमधरथत्याषोटश्ाद्वषोद् ब्राह्मणस्योप- 
नयनकाल इति वक्तव्यम् । दथा सति तुल्यः कारविधिः साद् । आपदिकस्पो 

ह्या षोलश्ादिति । अथवा षोढक्ञादप्रतितेनि ्ववन् अत ऊध्व रततीव्येवमशैमाह् । 

तदुक्तम्--““मत ऊर्म पतिता सावित्री नैना पनयेत्” इति ॥ ५॥ 

आद्रा... .-यस्य ॥ भपतिता सावित्रीति वाक्यशेषः ॥ ६॥ 

आच... इयस्य | स प्व वाक्ष्यत्रोषः ॥ ७॥ 

काषा...... णस्य || काष्राय वासा ब्राह्मणस्य मवति | ८॥ 

माञ्जि......यस्य ॥ घास इस्यधिकारः ॥ ९ ॥ 

१, {0. वर्षं २. {0 ११8 बा 
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सबिवरणे कोषीतकगरश्सुभ [भ. २. श. ९. 

शरिद वेश्यस्य ॥१०॥ अहतेन वाससा सव ॥११॥ मेखरिनः ।॥१२॥ 
पौञ्जी मेखला ब्राह्मणस्य ॥१३॥ धुञ्या क्षत्रियस्य ॥१४॥ उर्णाधूलं 
वेश्यस्य ॥१५॥ तेषां दण्डाः ।॥१६॥ पाठाञ्चो खो या दण्डो ब्ाह्मणस्य॥१७॥ 

हारिद्रं वेश्यस्य ॥ १०॥ 

अह... .सर्वे । अष्टतेन वाससा आच्छन्ना; सवै उपनयरन् । भहतेनेति 

कश्माद्िरृतनिर्दशः छृतं; ? नन्वहतं वासः सर्वेषामिति वक्तभ्यम् । विङृतनिर्देशो 

विकल्पवेषम्यज्ञापना्थैः । तस्मात् काषायाश्सम्भवविष्रयता भहतस्य वाससः 
सिद्धयति । युक्तमेव चेनत्। “यदि वासांसि बसीरन् , रक्तमेव वसीरन्'' इति स्थतौ 
द्क्नात्। अथवा पेणेयादिमिस्तृनीयानिर्दिं हेरजिनेश्चोदनासामान्यार्थः । नेन अजि 

नानामपि वाससः कायं प्रसिद्धिः, वाससा तुस्वविधानात् । तथाषक्तं धमशसख्षु 

“(अजिनानि विधाय यदि वासांसि बसीरन् रक्तानि वसीरन् काषायं ब्राह्मणो 

माजजष्ठं क्षत्रियो हारिद्रं वेद्यः" इति । अनन्तरस्यैवं वैशस्यादटतविधाने मा भूरिः 
द्येवमथ सवे इध्युक्तम् ॥ ११॥ 

मेखदिनः ॥ सवै ₹इस्यधिक।(रः । स्व मेखरिनो भवन्ति । तैतदक्तव्यम् , 
उश्चरत्र सविरषविधानात् । एवं तर्हिं विष्यन्तरमिं विकद्यार्थम् । यथातथा मेख- 

किमो भवन्ति, न द्रव्यनिकम इति । दृदानीं द्रव्यनियमेनाभिमतपक्षो चश्यते ॥ १२॥ 

पौज्ञी...... णस्य ॥ वृणविरषनिङंशः ॥ १३॥ 

धनु......यस्य ॥ मेखलेष्यधिकारः ॥ १४॥ 

उणा ,.....इ्यस्य ॥ अणौसूत्रमिल्याविक सूत्रम् ॥ १५॥ 

तेषां दण्डा; ॥ तेषां दण्डा भवन्ति । पतदपि न वक्तभ्यम्, उरश 
सिरोषविधानात् । पवं तर्हिं एतदपि विध्यन्तरम्, ऋते वृक्षनियमं यथातथा दण्डा 
भवन्तीति । तवुक्तमापस्तम्बेन-- “वक्षो दण्डः इति । वणेसंयोगेनेतदुपदिश- 
ष्तीति ॥ १६ ॥ श्दार्नौ सविरशषमभिमतपक्षविधानम् 

पाठ......णस्य ।॥ १७ ॥ 

१, ¶. हारीतं ३. ^ 01018 पव 
२, 1 01111४४ ध18 ०1. ४ 4. विधानात् 
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चू. २७.| दितीयो ऽभ्यायः 

नेयप्रोधः खादिरो वा क्षतियस्य ॥१८॥ ओदुम्बरो वेश्यस्य ॥१९॥ एवमेव 
होमार्थे ॥२०॥ प्राणान्तिको बह्यगस्य।२१॥ छलारन्तिकः क्षत्तियस्य॥२२॥ 
केशान्तिको वेशस्य ॥२३॥ स्ववा सर्वषामं ॥२४॥ येनाबन्धेनोपनयीत 
आचायाधीनं तत् ॥२५॥ परिवाप्योपनयेत्त ॥२६॥ आ्ाग्या- 

नेय... ...यस्य ॥ १८ ॥ 

ओदु......्यस्य ॥ दैण्ड इत्यधिकारः ॥ १९ ॥ 
4 

एव..... पार्ये | पवमेव्र होमार्यैऽपि ब्क्षानयमो भवति । शोमाथं इति 

दध्राय । अथवा ब्रह्मचारिणो होमाय सामान्यद्रभ्यमुत्तरत्र वक्ष्यति अश्वत्थादि । 
इह विशेषनियमो विकट्पाथैः ॥ २० ॥ 

प्राणा. ...णस्य ॥ ददाना दण्डप्रमाणान्युच्यन्ते । घ्राणान्तिक इ्युपनेयस्य 

घ्राणसम इत्यथः ॥ २९१ ॥ 

लक्छा. .. यस्य ॥ ललारान्तिक इति भसन्धेरूध्वेम् ॥ २२॥ 

केशा... .. यम्य ॥ रलाटदेशादृ्वैमिति केशान्तः ॥ २३ ॥ 

सर्वे वा सर्वेषाम् | सवं प्रमाणविधयः सर्वषां स्युषां ॥ २४ ॥ 

येना......नं तत् ॥ आबन्ध भाभरणम् । येनाबन्धेनाभरणेनालङ्कुत उपनयीत 

तदाभरणम।चा्यां धीन भवति ; आचायौय तदयादिदयथैः ॥ २५ ॥ 

परि .... येतत | तुक्लब्दोऽवधारणा्थेः । परिवाप्येवोपनेय हति वतदेश्ञ 

नेऽपि परिवापननि्यत्वार्थ॑म् । नु उपनयनातिदेक्दिव सखेत्छति । सिस्य पुन. 
वचन नियमाथम् । नियमश्चान्यनिवतेकः ॥ २६॥ 

आषा... कतय ॥ माक्घाव्यालङ्कष्येति विशेषखानालङ्करणयोः वतादेशने निब 

स्यथ॑परिवापनावधारणम्; नच्ुन तु] सञानमपि तत्र निव्ृ्य[वल्येम् ]। तेन कलु 

१, ॥11 €९6९]४ ४१ अभिटुपतसमाधाय 
२, ॥\1] 1088. 07 16 16ड† 16४0 उपनयित्वा 

३. 1, 01018 दण्डः 

५, [, 16४08 होमाथइपि 8161 76 7169४ 010. 
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सविषरणे कोषीतकगश्सूभ [भ. २. ख. १ 

खद्कत्य ॥२७॥ अग्नय इनद्रायादिद्याय विश्वेभ्यो देवेभ्य ईति हतवा 
जघनेनाश्रिशुपतिष्ठतः प्राद्युख आचायः प्रलङ्शुख इतर स्तिष्ठन् तिष्ठन्तुपन- 
येद् ॥२८॥ 

“दयं दुरुक्तं परिबाधमाना वणं प्रविततं पुनती न आगात् । 
प्राणापानाभ्यां बङमाविक्षन्ती सखा देवौ सुभगा मेखणेयम् ।।'” 

1 

विशेषस्नानं निवष्यैते । श्दााध्येति न वक्तव्यम् । परिवापने खानं प्रसिद्धवन्निर्दृशात्। 

परियापनानस्तरं ञान दृश्यति । पवं तरदं अविेषविधाने आनर्थकयादिरषविधानं 

मङ्गस्यसङ्खयेषेेः मङ्गस्याभिरद्धिविंे षणं मङ्गत्यवदाचाञ्येति । भूतिकमैत्वाश्चोपनयः 

मस्य तथा भवति ; तथैव च प्रसिद्धिलोके । तस्मादेव विषोषल्ा त बतादेशने निव- 

द्येते। सामान्यस्नानं शुदं शाखान्तर विहितं निरव॑ष्यते। शह परिषापष्य॑विेषे- 

णाप्यलङ्कु्योपनेर्यः । वबरतादेशने तु परिवाप्येवेत्ति नियमारथस्तुशषम्दः । तत्रापि" 
दयुद्धयथ सामास्वस्नानं भवय्येष ॥ २७॥ 

अप्र... नयेत् | इतिशष्दः समुच्चयार्थः । पुरस्ताद्याषहनीहैःवा पताश्चतन्ञ 

भाडुतीहैत्वा उपरिषटाद्याहृतीडत्वा खिष्टदन ऊपर जघनेनाभ्भिमुपतिष्ठतः । कथमिति 
चेत् प्रादय भाचायस्तिष्ठति, प्र्यञ्छल इतरः । इतर इत्युपनेयः । निष्ठन्नाचार्य- 

स्ति्ठन्तमितरघुपनयेत् । जघनेनाश्निमुपतिष्ठत इस्येव स्थाने सिद्धे पुनस्तिष्ठन् तिष्ठ. 
ह्तमित्युमयोः स्थानक्षिघानमेवमेव । तिष्ठन्निति पराङ्छसपत्यद्यखतयनियमार्थम् । 

पयोधृद्ये्यश्रापि प्रस्य्छलो भवेद् इति संदरायनिवचृ्यथैभ् ॥ २८ ॥ 

श (. ४ न् ५ * (4 इय... ...रक; ॥ "ह्य दुरुक्तम्” ईव्यनेन मन्त्रेण मखलां श्रिब्ुतां तिः परिशुल्य 

तरिषृतेवेको प्रन्थिः क्तभ्यः ॥ २९ ॥ 

१. 10) 0111168 इति ४, 1„. उपनयः 

२, 4, निश्त्यते ५. 1.. विद्यु 

१. 1. बाप्यते ६. ^ ४५१8३ उक्तम् 
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तू. ३५. दितीयो ऽध्यायः 

इति तिर्मेलशं परिदृत्य तिष्टतातिदतेनेकग्रन्िरेकः ॥२९॥ त्रयोऽपि बा ॥ 
३०॥ (यज्गस्योपग्रीतेनेपव्ययामि दीधोयुत्राय सुपभरजास्त्वाय सुत्रीरयाय सवषां 
बेदानामाधिषलयाय यज्ञसे बरह्मनचेसाय संवा" इत्युपवीतेन।२१।उपनश्च दक्षिणं 
बादुषदधल शिर उपधाय वार्मेऽसे प्रतिष्ठापयति ॥२२॥ एत यज्गापवीती॥२३॥ 

विपरीतं पित्ये ।॥२४॥ “उच्छिष्टम्” इत्यजिनेन च ॥३५॥ 

ड (५ 

लयाऽपि ब्रा | ज्रयःऽपमि वा त्रिवृते प्रन्थयः कायौः॥ ३०॥ 

यज्ञ... ...तेन ॥ “व्यज्ञेस्यःपवीतेन इत्यनेन मन्भेण उपन्रीतेनाोपनये् । उपबीत- 

विशषः शाख्रान्नरवदिनः । तरिवृयक्ञःपवीनमेवेति नन्त्वादिनियमन सूत्रम् । मस्मा- 

कमप्युपतीत रञ्जुरस्यतावदहश्यते, शाख उपनीतिन इति च । "यद्येकवासा 
यज्ञा पचीत कर्णं कृत्वाः ईति च ॥ ३१ ॥ कथमुपनयेत इति चेत् 

उप......यति | तेदुःधवीतमु पन्य॒ उपनेयस्य दक्षिणं बाहुमुदधत्य शिरश्च 

इृक्षिणतो निधाय वाऽ प्रतिष्ठापयति ॥ ३२॥ 

एवं......वीति ॥ प्वं यज्ञोपवीती स्यात् । शह लक्षणतस्सिद्धं पुरस्तादुकषम् 
“यक्षो पवीती देवकमोणि करोनि” इष्येवमादिषु ॥ ३२३ ॥ 

विप......पित्ये ॥ पतदेव विपरीतं पिये । यदुक्तं तद्भवति सभ्यं बाहु 

सुद्धस्य शिरोऽवधाय दृक्षिणऽसे प्रतिष्ठापयति, रषं इते प्राचीनावीती मवती- 
व्यर्थः । तद्धि पिञ्य उक्तम् ॥ २४॥ 

उच्छि......न च ॥ “उच्छिष्टम्” श्यनयचौ अजिनेन च यक्ोपदीतव दुप- 

नयेत् ॥ ३५॥ 

१, 42. त्वामिति 

२. 1, 0111118 116 [जा का वप०ा९.५०18, 

३, 1,. उपनयेदिति चेदुप- 
४, 1.. तीस्येव कमणि 
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सषिवरणे कौषीतकणृश्ासूभे [भ. २. ख, २, 

अथ द्वितीयः खण्डः 

अद्धिरञ्जरि पूरयित्वायेनमाह “को नामासि” इति॥१॥ “असावहं भोः” 
इतीतरः ॥२॥ “'समाषः इल्याचायंः ॥३॥ “समार्पोऽदं भोः" इतीतरः ॥४॥ 

“ब्रह्मचारी भवः ईत्याचायः ॥५॥ “ब्रह्मचारी भवानि” इतीतरः ॥६॥ 
(भूदुवःखः' इत्यज्ञावञ्चलील्लीनासिच्य दक्षिणोत्तराभ्यां पाणिभ्यां 
पाणी सं जपति (देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽन्विनोबाहुभ्यां पृष्णो 

अथ द्वितीयः खण्डः 

अदधि......सीति । आचार्यो ऽद्धिरत्मनो ऽजा पृरयित्वाऽयेनमाहइ “को 
कश (~ क्व 

नामासि?” इति । अथर्नामलयथशम्दो ऽधिकारनिबुच्यथत्वादाचार्यस्याञ्जलिरिति सश्र- 

यनिषृचि करोनि ॥ १॥ 

असा......तरः ॥ अथेवमुक्तः (असावहं मोः'..... [इति प्रद्याह । अहं | 

असाविष्यत्र प्रथमया मात्मनो नाम निर्दिशति ॥ २॥ 

समा... चायः ॥ ततः समाषे इत्याचाये भा ॥२॥ 

समा......वरः ॥ लमाषा ऽहं भोः इतीतर भह ॥ ४॥ 

ब्रह्म... चाये; ॥ तत आचार्यो ब्रह्मचारी भव इ्य्याई ॥ ५॥ 

ब्रह्म......तरः ॥ इतरो ब्रह्मचारी भवानि इत्याह ॥ ६॥ 

भू... विति ॥ ततै भाचायैः प्रकृतानक्षलीखीनस्याञ्जलावालि्चति “ूभु- 

वस्खः'' इति । सञ्जलीनिव्यञ्जकिगता भाप उच्यन्ते, माधायं माधारवदुपचारात् , 

यथा "मञ्चाः क्रोशन्ति” इति मञ्जख्येषु पुरुषेषु क्रोशार्सु । त्रीनिति दम्यपरत्व- 

निर्देशो मन्तराब्स्यथः । त्रिरासिच्येत्युर्यमाने च सहदेव मन्व उच्यते । तस्माहूभ्य- 

पर्नि्वंहादिदह मनभ्त्रावृ्तिः। ततो दक्षिणोश्राभ्वां पाणिभ्यामश्य पाणी सङ्गृह्य 

१, ¶. 87906 18 [र छण एः ४, 4 ०6 अये ...समा... तरः 

11111 ह्मचारी (0 पा) 8५६) ॥ 

2. 10), 4 + 81 42 0101४ ईति ५. 4. त 

१, 1. 07015 अयेनमिति 
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छू. १९. हितीयो ऽध्यायः 

दस्ताभ्याध्ुपनयाम्यसौ'” इति ॥७॥ “गणानां त्वा" इति गणकामम् ।८॥ 
‹आगन्तामरिषण्यत' इति योधम् ॥९॥ महाग्याहूतिभिग्योधितम् ॥१०॥ 
“भगस्ते हस्तमग्रभीत् पूषा ते दस्तमग्रभीत् सविता ते हस्तमग्रभीदयंमा ते 
हस्तमग्रभीम्ित्रस्ते हस्तमग्रभीन्मितस्त्वमसि धमेणाभिराचायस्तवासावहं 

चोभौ । अश्न एतं ते ब्रह्मचारिणं परिददामिड्नद एतं ते ब्रह्मचारिणं 
परिददाम्यादिद्य एतं ते ब्रह्मचारिणं परिददामि चिषे देवा एत॑ धो 

ब्रह्मचारिणं परिददामि दीषोयुलाय शतशारदाय सर्वेषां वेदानामापिषदल्याय 

सुश्छोकाय खस्तये' इति ॥११॥ ““देन्द्रीपाृतमावतेखादिलस्याहत- 
मन्वावतेख'› इति प्रदक्षिणं पयां दक्षिणेन प्रादेशेन दक्षिणमंसमन्वारभ्य 

जपति “देवस्य त्वाः' इति । असाविति मन्त्रमध्य इनिकरणनिदंशस्तदन्तस्य मन्त्रा 

वयवस्य साम्यनिर्दंश्ाथैः । संशरुद्धथा नामनिदेशः कार्यैः ॥ `9॥ 

गणा... कपम् ॥ “गणानां त्वा" दस्यनयनचा गणकाममुपनयेत् “देवस्य 

स्वा श्ति ॥ ८ ॥ 
क, @+ ०. आग..... योधम् ॥ उपनयेदियेवायुषङ्गः ॥ ९॥ 

क, क, के, 

पहा......पितम् ॥ उपनयेदिष्येवाञुषङ्गः ॥ १०॥ 

भग......इति ॥ निष्योऽयं मन्व्रशोषः, काम्ये नेमेत्तिकपक्षेऽपि “मगस्ते 

स्तम्" इति । असावे चोभो दष्यत्राचायं आत्मनो नाम प्रथमया निर्दिशेत् । शिष्य- 

ध्येति चेत् निर्दिष्टः उपनयाम्यसाविष्यत्र नान्ना। न हेकस्िन् मन्त्रे द्वितीयनाम- 

निर्देराकायंमस्ति ॥ ११॥ 

पेन्द्री......पति ॥ भथ विमुच्य पाणी 'देनद्रीम्"' शयनेन मनश््रेण प्रक्षिणं 

पयौषु्य प्रस्यङ्मुखख्ितस्य दृक्िणमसं दक्षिणेन भरदेशेनान्वारभ्य जपति ॥ १२॥ 

१. 10 84 41, ते ३. 1. मैसं समारभ्य 

२, 0, 41, ^2 8.1 ¶, परिक्रम्य ४, 1, 0015 चेनिर्दि्टः 
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सधिवरणे कोषीतकग्र्यसूभे [भ. २. स, २. 

जपति ॥१२॥ ““भूभवःखररिष्यतस्ते हृदयस्य प्रियो भूयासं मात्वपध्यवच्छि- 
त्वासौ!” इति ॥१२॥ तृष्णीमपसव्यं पर्याया थास्योध्वाद्शुलिं पाणि हृदये 
निधाय जपति ममर व्रते हृदयं ते दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम 
वाचमेकमना ज॒षस बृहस्पतिश नियुनक्तु म्यं कामस्य ब्रह्मचायस्यसा' 
हाते ॥१४॥ तेनेव मन््ण तथेव पयत दक्षिणन प्रादशन दाक्षिण बाहु 
मन्वारभ्याह “ब्रह्मचायसि समिधमाधेहि अपोऽ्ञान कम इरुदिवामा 
घुषप्थाः वाचं यच्छा समिदाधानात्' ॥१५॥ “एषाते अग्रे समित्" 
इदयभ्यादधाति समिधम् ॥१६।, तूष्णी वा ॥१७॥। 

भूथुवः...... विति ॥ भूवस्खः रत्यसावि्यत्र सम्धुद्धथा तस्य नाम 

निर्दिशत् ॥ १३॥ 

तुष्णीं... विति ॥ वृष्णीमपसव्यं पयौबृत्वाथास्य हदये भचा भास्मनः 
पाणिमूष्वोङ्कर निधाय जपति । “मम बते" ईति । सम्बद्ध या तस्य नाम निर्दिशेत् । 
भस्य पाणिमाचार्यस्य हदय \ति कस्मान्न भवनि १ इति चेत्, “मम बते इदयं ते 
दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते भगस्तु दत्युभयोः सम्बन्यदशनान्न भवति। 

तस्मादस्य हृद्ये भाचाये भात्मनः पाणिमूभ्वौङ्ुकि निधाय अपति ॥ १४॥ 

तेने... धानात् ॥ तेनेव “'पेन्द्रीमावुतम्” इत्यनेन मन्तरेण तथैव प्रदक्षिणं 

पर्याष्ृत्य यथास्य प्रत्यञ्छखस्य दक्षिण बाहुं देश्षिेन प्रादेशनान्वारभ्य।ह-- 

“श्रह्मचायसि" स्या समिद्ाधानात् शद्यवमन्तं प्ाषया चाह पदाथादबोधनाथम् । 

अवगनपद्र्थो हि यथोक्तं करोति, नानवगरः पदाथः ॥ १५॥ 

एषा..----पिधम् ॥ स वमुक्तः “षाते अद्रे समित्" ह्यनेन मन्ञेण 

खा्ेकारान्तेन समिधमभ्यादधाति । खाहारान्ते “समित्सु च" इति पुरस्ता- 
इूक्तत्वात् ॥ ९६ ॥ 

तृष्णीं बा ॥ तृष्णीं बाभ्याद् धाति समिधम् ॥ १७॥ 

१, 10 81 1, ङगकपाणिं ४, 4 01115 इति...मम त्ते 
२, 10 8114 ^1. ददामि ५. ^ 01118 खाश.. दधाति 
१. "{' 811 &2 ६ इति 
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ब्. ६.] दितीयोऽभ्यायः 

अथ तृतीयः खण्डः 

संवत्सरे सावित्रीमन्वाह तिरतेऽन्वक्षं वा ॥१॥ गायती बाह्मणायाद्ु- 
बूयात ॥२॥ तिष्टमं प्रतियाय ।(२॥ जगतीं वैहयाय ॥४॥ सावित्रीं तेवै ॥५॥ 
उत्तरेणाप्निुपविशतः प्राद्युख आचायः प्रलदङ्ुख इतरः ॥६॥ 

अथ तृतीयः खण्डः 

सव......क्षंवा॥ संबर्सरे पूण खावित्रीमम्वाह। भरिरान्रे षा भन्वक्षंष।। 

अन्वक्षं इति तव्नन्तरमि्यथेः । सविता अस्या ऋचो देवता इति साविन्री । केवता- 

नियमः सवेषां समानम् ॥ १॥ 

गाय..... यात् ॥ स्दानीं विशेषेण ऊन्दोनियम उच्यते । गायत्रीं आक्षणा- 

यानुत्रबात् ॥ २॥ 

तिष्ट......याय ॥ अयु्रयादि्यधिकारः॥ ३॥ 

जग......इ्याय ॥ जगतीं वेद्यायायुब्रयात् ॥ ४॥ 

साविर््ली त्वेव ॥ साविभ्रीमेव सजुघ्रयात् । किमथेमिदमुश्यते! ननु 

'“साविक्रीमन्वाह”” शष्येव देवतानियमः सिद्धः, सर्वषामविक्षेषवलनात् ; 

देषसानियमस्तु सिद्धः । इदं पुनर्विकलस्पाथ संक्षाथं चोच्यते । '^तत्सषितुबेरेण्यम्?' 

ह्येव स्यात्, नान्या तदवध्या इति वक्ष्यमाणा सावित्री शति । सैव वा सर्धषां 

स्थात्, न त्रिष्टुभ्जगस्यो इति । पवशष्दो ऽभिमतपक्चावधारणाथेः । तुशष्ो षिक- 

ल्पाथेः, पक्चभ्यावतंको वा । तस्मादस्मिन् शाखे यत्र सावित्री वक्ष्यते सम्भ्यो- 

पाखनादिषु, तत्र “तस्सविवुषैरेण्यम्'' श्येव स्यात्, नाभ्या तदेषस्या ॥ ५॥ 

उन्त......तरः ।॥ अश्निमु्षरेण प्राद्यस चायः भ्रष्यञ्जाख इतर उप- 

वि्ातवः॥ ६॥ 

१, ^1] च्छन्न त, च ३, 1. 01118 सर्वेषां 

२, 1. 0610118 ऋष्व, 
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सषिषरणे कोषीतकग्र्यसूत [भ. २. ख. ३. 

ववैश्वामितीं गायती साषितीं मो अनुब्रूहि इतीतरः ॥७॥ “तत्सवितुवरेण्यम् 
हदततं समणतां सव्याहूतीं पच्छोऽधेवेशोऽनवानम् ॥८॥ यादि तिराते संवस्सरे 
वा यैक्नाचरणान्तं छसोपासीत ॥९॥ “आपो नाम स्थ शिवा नाम श्थोजा 
नाम स्थाजरा नाम स्थापृता नाम स्थामया नाम स्थ तासां बोऽग्ीय 

न क्कि (^ [4 

वश्व... तरः ॥ भथ आचार्थमितर भआह--वैश्वामि्ज्रीं गायत्री सावित्रीं 

भो मञुब्रहि" इति । आचाय पव तथा तं घाचयति; इतरथा न ह्यसावमिजानाति 
@ किभ्विः म शष, ® 

ध्व षक्तभ्यमिति । भस्यत्रापि पवंविधष्वे्व न्याय्यम् ॥ ५॥ 

तत्स......बानम् ॥ तत आचार्यैः ““तरस्विवुवेरेण्यम्' श््येतां सप्रणवां 

सम्याष्टतीं पच्छो ऽधचेश्ो ऽनवानं च त्रिराह् । प्रणवव्याहतिषुं साविश्रीणामर्यं त्रिर- 

भ्यासश्चोद्यते पर्छोऽधे चेशो ऽनवानमिति । अ्रयाणामनुवचनशगुणानाम्थंतः सावि- 

येव सम्बन्धो भवति । प्रणवञ्याहृतिषु पादाधर्चांभावात् ततः प्रणुल्य भ्याहती- 

दकत्वा साधिश्र पट्छो ऽनुब्रयात् । पुनरण्येवं सावित्रीमधंचेोऽबुघ्रयात् । पुनर- 

प्येवं साविश्रीमनघानमलुब्रयात् । न च शिष्य वाचयेत् 'गायश्र सादित्रीं भो 

भचुन्र्टि" इति, वचनात् । पतृन्वक्षे च्रिरात्रे संयत्सरे घा विरोषेणोत्तरश्र वक्ष्यति । 

अथेतरयोः पक्षयारज साचिञ्यनुव चनात् प्रागेव त्वा काल मकाङ्घत इति चन्न ॥८॥ 

यदि..... सीत ॥ भिराभ्रे संबर्तरे वा साविभ्यन्ुवचमं यदि स्यात्, नैश्च- 
चरणान्तं यथा वक्ष्यति तथा कृत्वा तमञ्चिषुपासीत ॥ ९ ॥ 

आपो...... च्छते ॥ ।आपो नाम शयः दस्यनेन मन्त्रेण पनं तिरप आचमय्य 

'“'खस्ति नो मिमीताम्” इति पञ्चचेनासे दण्ड प्रयच्छति । सर्बासाङ्जामस्ते 

प्रयष्छति, भकवश्चोदितत्वात् । “मापो नाम खय” इति मन्तरं शिष्योऽङ्रयात् । 

“तासां बोऽशीय' शत्युस्तमपुदषदशंनात् “सुमतौ मा धत्त इति फललम्बन्ध- 

इ्दानाश्च तिरपि मन्त्रो ऽम्यावतेते। तेन हि केवल धा कमेकरणं घा व्रभ्यं संस्छृस्य 

कमणा समेति । पवविधानां मन्त्राणामावृक्तिरिति पुरस्तादप्युक्तम् ॥ १० ॥ 

१, 1] 1.68 इवयेकां ३, ^. म्याहतिसावि- 

२, {0 810 4; 1680 अभया नाम शाभूता नामय 
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सू. १८. दितीयो ऽभ्वायः 

सुमतौ मा धत्त” इयेनं तिरपं आचमय्य “खस्तिनो मिमीताम्” इति पर्चेन 
दण्डं प्रयच्छति ॥१०॥ “!हतेरिव ते" इति कमण्डलुम् ॥११॥ वरो दक्षिणा ॥१२॥ 
(<तश्चकषुः? इद्यादित्यमुपस्थाय प्रदक्षिणं परिक्रम्य भिक्षते भ्रामम् ॥१३॥ 
मातरं त्वेव पथमाम् ॥१४॥ या वेनं न प्रल्याचक्षीत ॥१५॥ आचायाय पेक्ष 
बेदयीत ॥१६॥ अनुज्ञातो य॒रुणा सङ्गीत ॥१७॥ अहरहः समिदाधानं 

हते... णइटटुम् | “हतेरिव ते" ददयनयचौ क मण्डल्युमस् प्रयच्छति । §- 

पूर्णस्येति मन्त्ररिङ्गादद्चिरभिपू्यं प्रयच्छतीति चत्, तक्ष; शतरिष सुपण ते 

सख्यमस्तु इति हि पृणेशब्दस्यापमाविङषणत्वलिङ्गम् । ते खुपूर्णस्येति कमण्डलु- 
भिशेषणपक्षेऽपि सस्ताविह्ेषणत्व पवरविधो भूत्वा सखा भवेति पद् नकारे रिक्तां 
द्योतयति ॥ ११॥ 

बरो दक्षिणा ॥ आचार्याय वरं ददाति ॥ १२॥ 

तश्च......ग्रामम् ।॥ “'तश्चश्ः” इत्यादित्यमुपस्थाय प्रदक्षिणं परिक्रम्ब पश्चद् 

भ्रामं भिक्षते ॥ १२ ॥ 

मात......थमाम् ॥ मातरं त्वेव प्रथमां भिक्षते ॥ १४॥ 

या वं ,.कषीत॥ या वैनं भिक्षां न प्रल्याचक्षीत तामन्यां वा प्रथमं भिश्चते ॥१५॥ 

आचा... ..यीत ॥ आचार्याय भैक्षं लम्धं वेदयीत, प्रयरछेदिस्यर्थः॥ १६॥ 

अनु......ञ्ीत ॥ बाचार्येणाचुह्ठातः 'ुङ्श्व' इ्युक्तो भुञीत ; नानङञ्षाता 

भुज्जीत । भत्र प्रायश्रि्तादिष्ोमशेषं कराति ॥ १७॥ 

अह..... व्यानि ॥ पलानि ब्रह्मचारिणो नि्यानि । मदर्हरिति न वक्तम्बम्, 

निष्यवश्चनात् । भदरहरिति समिदाधानविदषणाथमुक्तम् । महरशः क्ता्धप्रातरिति 

बश्यते । तस्तमिषाधानं निलयम् । न प्रारपनयन उक्तमिति ब्ह्मच्नारिप्रहणमस्व- 

निशुस्पथेम् ॥ १८ ॥ 

१, 10, इत्यथेनं ४. 1.. पूणेस्येति 

२. {0 01016 प्रदक्षिणं परिक्रम्य ५. ^, भुष्केस्युक्त 

३. 10, ^+ 910. 42, यवेरम्बत् | 
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सषिधरणे कौषीतकग्टासुत्र [भ. २. ख. 9. 

मैक्षाचरणमपःशषय्या यश्थुभरूवेति ब्रह्मचारिणो निलयानि ॥१८॥ 
तदपि शोकः 

कतै दिरण्यं गां वासद्छतोपान हमन्त॑तः । 
धान्यपञ्ममथो क्षां शरवे प्रीतिमावहेत् ॥ 

इति ॥ 
अथ चतुथेः खण्डः 

अथानुवचनस्य ॥१॥ अप्नेरुतरत उपविशतः भराद्युख आचायेः परल- 
ङ्ख इतरः ॥२॥ अभिवाधय पादावाचायेस्य च पाणी परक्षादय मृ इश्ष- 

तद......हेदिति ॥ तत्र श्छोकोऽपि भवति । आचार्याय भैक्षं वेदयीत दइय- 

समिन्नथं भलुपदयं युषेश्यं] श्छोकोद्राहरणमेतत्- 

“षषे हिरण्यं गां वासदङश्रोपानहमन्ततः । 
भाग्यमन्नमथो शाकम्... -.. ..--- 1" 

गुरवे ददातीष्यथेः। छश्रोपानहमिति दन्देकवद्धावः । अन्तत दृष्यन्यज्ातीयमपि 
ददाति । पतदुक्तं भषति-- प्रीतिमाबहेति गश्छोकशेषम्-- “प्रीतिमावह' इत्युक्स्षा 
इवातील्यथैः ॥ १९ ॥ 

अथ चतुथः खण्डः 
अथा,......नस्य ॥ भथ त्रिरात्रसंषत्ससयोः साविश्यनुषचनस्य विधान 

वक्ष्यते । दिष्थोऽप्येष ब्रयात् । वाचयति तस्मादवाखनमिति साविऽयभ्यापनविभान- 

मिद्यथः। १॥ 
क 

अप्नि..... तरः ॥ भप्नेरुत्तरतः प्राद्र माचायेः प्रत्यश्चख ईइतरो भूवा उप- 

चितः । मैक्षथरणान्तं हृत्भो पासीतेति । विद्यते शयपनयनाश्निः । तस्माञ्न्तरत 
इश्यथेः ॥ २॥ 

अभि... काति । उपनयनात् भरागाचायंश्य पाक्ा्रमिवाय प्र्यद्याल इप- 

विशाति शिष्यः। ततः पाणी प्रक्षास्य कांथिक्छुहातरुणान् मृटे गृह्णाति ॥ ३॥ 

१ ¶ 8४6९ 18 1 छण 0 ३, 10, ^1 &त् ¶ गफ च 

111 न्ततः ४, 1. इतरतः 

२, 10, 41. &71त 42 पाक 
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घु. १०.] दितीयोऽभ्यायः 

तरुणान् गृह्णति ॥३॥ तान् सब्येनाचार्योओओे संगृह्य दक्षिगेनाद्धिः परि 
पिश्चति ॥५॥ अधीहि भोः" इत्युक्तवा आचायः ॥५॥ (ओप व्याहृतयः 
सावितीं भो अदचतरहिः इतीतरः ॥६॥ (पूवो व्याहूनयः साविरीस्त- 
ऽनब्रवीमि' इलयाचायेः ॥५॥ ऋषीन् भो अनुब्रूहि इतीतरः ॥८॥ 
(कऋषींसेऽनुत्रवीमि' इत्याचायेः ॥९॥ "देवता भो अनुबरहि' इतीतरः ॥१०॥ 

तान्... ...पिश्चति || तान् कशनरुणान् रूञ्येन पाणिना माचारया ऽत्र सङ्गृह्य 

दक्षिणेन पाणिनाद्धिः परिषिञ्चति ॥ ४॥ 

अधीहि... ...चायः ॥ अधीहि मो" त्युकस्वा स(चाय मास्ते । उक्वेति काल 

घाची । यदा आचायः 'भधीहि भोः" द्याह तवा ॥ ५॥ 

ओंपृ......तरः;॥ 'भोमभ्पूवां स्बाहृतयः साविर्री ते अनुब्रवीमि रृत्याचाब- 

आदह ॥ ६ ॥ 

ओम्... चायेः ॥ ततो वैश्जामिक्ीः गायत्री सावित्रीं सो धनुब्रहि 

इति इतर आह । पवसुक्त आचायः प्रणवडयाहेतयः साविश्रीं यथोपनयन उक्तम्, 

तथा खयमरव त्रिरनूख्य ततो यावदबधाये षक्तं शाक्घयात् तावक्ताचत् ब्रवन्नभ्याप- 

यति । ऋषीन् भो अनुब्रहि" श्स्यादि तु वेवाजुवचनस्यादौ मवति, न साविऽयलु- 

वचनस्य । पक एव हि साविञ्या ऋषिर्विश्वामित्रः, पकेव देवता सविता, एकमेव 

छन्दो गायत्री । ततोऽञुषखनसामान्यादुभयभ्राप्रसक्तमपि तदषिदेवताङम्दोबेहु- 

रवायोगा्तावद्योगिनो वेदस्येवानुवचनेऽ्थतः संयोक्ष्यति ॥ ७॥ 

ऋषीन्... ... तरः ॥ सथ (ऋषीन् भो अनुब्रहि इतीतर आह ॥ ८ ॥ 

ऋषी... चायः ॥ ततः 'ऋर्षीस्तेऽनुत्रवीमि' श्यां आह ॥ ९॥ 

देब... तरः ॥ तवः देवता भो भवुग्रहि" इतीतर भाई ॥ १०॥ 

१, 10 ०0315 ओंपूवां न्याहृतयः ४, 1. 0718 न 

२, ॥ ०010118 {1118 5प्॥४. ५. 4, छम्दोदेवतावह 

३. ^, इतिलाविश्ी ६. 1, 9११४ आह 
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स्िवरणे कोषीतकगुष्ासुभे [अ. २. स. ४, 

‹ देवतास्तेऽनुत्रवीमि ' इत्याचायेः ॥११॥ छन्दांसि भो अनुग्रह" 
इतीतरः ॥१२॥ छन्दांसि तेऽनुत्रवीमि' इत्याचायः ॥१२॥ श्रद्धामिषे भो 
अदुब्रहिः इतीतरः ॥१४।॥ शधद्धामेपे तेऽलुत्रतरीपि' इत्याचयेः ॥१५॥ 
येन येनपिणायो यो यदर्यो यच्छन्दा षा स्यात् तथातथा तंतं 
मन्तमनुघ्रयात् ॥१६॥ अपि वाविन्दन् ऋषिदैवतछन्दांस्येवमेषेकेकमृषि- 
मुबाकं वानु्रयात् ॥१७॥ श्ुद्रसुक्तष्वनुवाकं वानुत्रूयात् ॥१८॥ यावद्रा 

© ॥ क १ 

देव (व चायः | ततः 'दवेनास्त असुब्रवीमिः दध्याचायं आह ॥ ११॥ 

छन्द......तरः ॥ "छन्दांसि भो अनुहि" इतीतर माह ॥ १२॥ 

एन्दा...... चायः ॥ ततः "छन्शांसि ते अनुत्रवीमि' इत्याचायं आह ॥ १३॥ 

शरद्धा... तरः ॥ शधद्धामेधे भो भनुत्रहि ' तीतर भाष ॥ १४॥ 

रदा... चाये; || ततः घद्धामेधे ते अनु्रषीमि' त्याचा आदह ॥ १५॥ 

येन......्रयात् ॥ शकानीं लक्षणमुख्यते -- येन येनर्षिणा यो यो मन्त्रो 

दो यहेवध्येा यच्छन्दा वा स्यात्- वाशब्दो विधिससुश्याथैः, विष्यनुकषेणाथां 

धा-तथा तथा तं मन््रमजुत्रयात् । तथा तथा सान् मनश्वान् इतिच सिद्धितं 

तं इ्यप्रल्यक्षनिदेंरोऽध्वापनकायेमाह । तं तं मन्त्रं तथा तथा भनुज्रयात् । ध्त- 

रस्तु मश्त्रानभ्यापनकाले यथोक्तमनुब्रयात् ॥ १६॥ 

अपि......बयात् ॥ अपि च ऋषिदेबतखन्दांसि मभिम्दक्नष्यजामक्नित्यथेः । 

भालाय पवमेव । पकेकमषिभित्याषेम् , पकेकमञुवाकमलुत्रयात् स्वान् मन्ध्ान् । 

पकेकमिति घीप्ला मण्डलापेश्षा । पकेकस्मिन् मण्डले पकेकमृषिमनुबाकं वेति॥१५७) 

धुदर.....-कं वादुगरूयात्) ॥ तथापि शछद्रसक्तेष्बवाकमेषावुत्रयात् । 

निवमा्थमिद माषेमिति । श्चुदसृक्तेभ्विरयु्तमे मण्डल द्यः ॥ १८॥ 

याव... ज्येव ॥ पकैकस्िम्मण्डले याबद्वा गुखमेग्वेत । मस्येतेति जानीत 

शयथे; । तावद्धा तथाजुत्रयात् ॥ १९॥ 

१, 10 800 4" 01011 यावद्वा गुर २, 1. ४००8 अथ 

म॑स्येत 
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सू. २९. हितीयोऽभ्यायः 

गुरमेग्येते ॥१९। भाद्योत्तमे वानुत्रयाहमेरनुवाकस्य ॥२०॥ आधसतमा इल्येषा 
रेकतिरिति ॥२१॥ कामं प्ूक्तादावाचायेः ॥२२॥ इदयेतदटिखाध्यायेन 

आद्या... .. कस्य ॥ ऋपरेवं मनुवाक्षस्य वा भाद्यात्तमे ऋचो तथानुज्रयात् ॥ 
@५ ¢. 

आद्यु..... रेति ॥ भादुत्तमवनचने हेतुमाह । भदितः प्रभृत्या उक्तमादेषेष 

प्रकृतिरिति । अथवा लोकिके कर्मण्यादितश्चान्ततश्चतस्माद्धेतायदस्तमवचनम् ॥२१॥ 

काप... चायः || यस्य सक्तस्य कामो मवति ऋचो वा तस्यं कामं चादु्र- 

यात् हस्याचा्यं आचष्टे ॥ २२॥ 

इत्ये 0 र्यातम् | द्ये तद्धिधानम्षिखाध्याये व्याख्यातम् । ऋषिखा- 

ध्याय इति ब्रह्मयज्ञ इयथः । फकखार्थत्वाज्ञिद्यसाध्याय उच्यते । निष्यखाध्याय ईति 

रह्म वक्ष्यति “मा सुक्तादाचुवाकाद्वा ब्रह्मयज्ञो विधीयते । ” किभ्तु मनुब्रया- 

दिति शिष्यापेक्षयेक्तम् । तदात्मनो विसोधाद्थोदेव तथा ज्ञात्वा अधीते। मथवा 

पवष्टिधानमिष्या दिष्स्वाद चुवचनस्येतति यद्िदहितं तर्सवं मवति । कुशतरुणपाणिः 

सप्रणवां समग्याह्नीं परछो.ऽधचेश्यो ऽनवानमुकष्वा वआहरहरधीयीत । तथेव शौग- 

केनाप्युक्तम् । अथ साजियद्धुवचनमन्याथेमुक्तम् । तथेव सद्ास्येषामपि मन्श्राणां 

शिष्यः ऋषिदेवतदछन्दोवचनं विहितम् । पुनरप्यविदेवष्छन्दोवित्तानिलयखाण्या- 

यस्य विहितत्वात् पाठक्रमेण चिशुद्धयते । श्ानमात्रता मदरहः साविक्नीमेवाु- 

अयात् ईति वचनामावान्न भवतीति मन्यामदे । यदि स्याद्वेदाष्ौ सरत् स्यान्म- 

ध्येऽप्यपायविसोधात् शौनकेन वचनमिति ! यदि कूयां्षदय निलया परिधानीया- 

तस्य च बिद्यते । तया चाहर्हः कुयात् ॥ २३ ॥ 

१, 41, 38€{् 6९610 {118 811 ॥116 1€ड† 8क 19०९) 8866 18 € छप 

101 14 81191168. 

२. ^.2. प्रभति, 

३, ^+. 9१ तस्य 

४. ^. अनवानमभीयीत 
५. 1, 01018 निहित ..-तृप्यग्त्वित्ुक्तम् (1116 11 11 9९6 89) 
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सविषरणे कौषीतकगष्यसुभे [भ. २. ख. ५. 

व्याख्यातम् ॥२३॥ समा ते इश्षतरुणानाद्ाय आनद्ृहेन गोमयेन मूडण्डं 
छृत्वा यथोक्तमद्धिः परिषिश्ति ।॥२४॥ अथेमास्तपेयति ॥२५॥ 

अथ पश्चमः खण्डः 

अ्निस्तृप्यतु । भजापतिस्तप्यतु । विरूपाक्षस्त्रप्यतु । ब्रह्मो । वेदाः 
देबा; । ऋषयः । सवोणि चै छन्दांसि । ओङ्कारः । वषट्कारः । व्याहूतयंः। 
साविली । यन्नः । चाव्रापृथित्री । अन्तरिक्षम् । अहोरालाणि । साङ्खयः | 
सिद्धौः। सथुदराः। नचैः। भावैः । गिरयः । क्षतोषाधेवनस्पतिगन्धवोप्सरसंः। 
नागाः । वयांसि । साध्याः । विपा; । यक्षाः । रक्षांसि । पिशाचाः । भूतानि ॥ 

समा......आअति ॥ साधिध्यनुवचने समाते दिप्यहस्तात् कुशतरुणानादा- 

यानदुुहेन गोमयेन तेषां कुशतद्णानां मुले कुण्डं रवा यथोकमद्धिः परिषिञ्चति । 
यथोक्तमिति तान् सव्यनाचार्या ऽग्रे संग्र दक्षिगनाद्धिः परिबेश्चतीति । भद्धिरिति 

न षक्तव्यम्, यथोक्तवयनात् सिद्धेः । भद्धिरिव्युत्तरसृत्राथेः ॥ २४॥ 

अथे... यति ॥ भयेल्ययिकः।रनिबुत्तो । सावित्यनुवचनाधिकारो निषृसः । 

भथ निद्यखाभ्याये ऽहरदस्तमाप्त कतव्य वक्ष्याम इति सोऽसावपि प्रङ़तः। मथ 

निह्यस्याष्यायानन्तरमिमा बक्ष्यमाणा देवता यद्धिस्वपेयति ॥ २५॥ 

अथ पञ्चमः लण्डः 

अभ्भि......यापि।॥ अचिस्तृप्यतु। विशेषणविकशभ्याणां सङृन्तपैणं वक्ष्यति । 

तस्माल्रजापतिर्धिरूपाक्च इति विह्ेषणविन्ञेष्यसंदायनिनरर्यथै तयोः प्रश्येकं तपेण- 

वचनम् । तनोऽच्निः प्रजापतिस्वृष्यतु इति चोक्ते संभवसंशयनिवृच्यथेमभ्नेरपि पृथक 

१, {0 811त ^2 0101४ आनद्भृहेन ६ ^+ 2 ¶' &त् तृप्यन्तु 

गोमयेन ७, 7 011४8 च 

२. 10. हुत्वा , ८, 41 27 ¶ 8 त व्ृष्येतां 

३, 2 811 10) 01011 त्ष्बतु ९. 10) 9110 42 0111 गावः प 

४. (, बिष्णु्तृप्णतु 8710 8] २.९९ 18 ४१५ 1४ 9.61 नागाः 

(€ छप 0 ४00 पौ ४166 १०, व 01018 सभ्याः 

8$11270168. ११. 411 6>66ू0† {0 ४१ तृष्यन्तु 

५. ^+ 90 ( ४५१ त्ष्यत 
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धू. ३.1 दितीषोऽध्वाधः 

अथ निबीतीयूृत्वा । पधुष्छन्दाः | शत्चिनः । वाध्यर्पा; । शृत्समर्दः । 
विन्वामिर्बेः | बामदर्वः। अर्तिः । भरदार्जः। वसिष्ठः । मगाः । पब 
मान्यः । श्ुद्रसूक्ताः । पहाद्क्ताः। एवमन्तानि दप्यन्तु ॥ 

अथ सेवीती भूत्वा । स्मृतिं तपेयाभि" । धृतिं तपयामि । श्रद्धां तपयामि । 
मेधां तपयापिं । भां तवेयामिं । धारणां तपयामिं ॥१॥ 

छन्दांसि वप्यन्ताभ् । ऋषयस्वृप्यन्ताभ । देवतास्वृप्यन्ताम् ॥२॥ 

तपेणवश्नम् । ततो ब्रह्मादिष्षुद्र[महा |सुक्तान्तमुक्स्वा । पवमस्तानि वुप्थष्तु इति 

कक्षणसूत्रम् । पवमन्लानि पदानि प्रथमान्तानील्यथः । तृप्यन्तु श्त्यनुषक्छभ्यानि 
भबास्ति । यचेवमेकवचनद्धिवचनयोरपि बहुवचनाजुषङ्गः प्रसज्येत : नेष वोषः, परछे- 

पद् प्रथमपुरुषद् शेनाय तृप्यण्त्विष्युकतम् । न बहुवखनमेव सर्वन्ेति त्रयाणां वनानां 
पकनिदेशो कतेष्ये बहुधचनान्तानां पदानां भूयस्त्वात् बहुवचननिद्वैशः कृतः । 
तस्माद् ब्रह्मा तृप्यतिवल्यवमेकवैचनान्तानाम् , द्यावापृथिवी तृष्येताम् इति हिव. 

चान्तस्य । अथ कोठ कोषीतकमिष्येवमादीनां द्वितीयाम्तानां रक्षणाभाषया- 
वदु तावत् शयात्; न; स्छतिमि्येवमावीनां दितीशन्तानां तपेधामीनि दर्शनात् 
कोठ कोषीतकं श्स्यपि दवितीयान्नस्वात् नयामि रस्यजुषश्यने । स्श्रति तर्धथामि 
दति दविनीखान्तानामादष्य बिधानन ॥ १॥ 

छन्दांसि .. ...वप्यन्ताम् ॥ छन्दांसि तृप्वम्तामित्येवमादीनां प्रथयान्तानां 
परस्परे पाते आत्मनेपदविधानं आरम्भः- देवनास्वृष्यन्तामिति ॥ २॥ 

१, ^| €अ८५८]){ 10 0111 अय ७. 1() 0111118 तर्पयामि 

निवीती भूत्वा 0111 1684 1118- 

1684 अथषयः 

२, 10, 41 ५१ 7 मधुच्छम्दांसि 

२. ^+ ४110 ^` ४१0 तृप्यन्तु 

४, ^1 8110 (1 8५ तृष्य 

५, 1 &11त 42 0111 एवबमन्तानि 

वृप्बभ्तु 1) 0171148 तृप्यन्तु 91016. 

६. ^\]] €66])† 10 0711४ अय 

सबीती भूत्वा 
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८. 1() #11त \1 011;1 धृतिं 

९. /\2 ४114 {` 01711 प्रज्ञा 

१०, 1() 01118 तृष्यन्तां 

११. 441, 42 8.10 ^). त्रप्पम्तु 

१२, ^. निदे शतः 

१२३. ^+ 0111118 एकव चनान्तानां ब षा 

१४. ^. तद्त् 

१५. 1. 00178 परसे...आरम्भः 



सविबरणे कौ्ीतकगुद्यसूजे [भ. २. छ. ५. 

अथ भरासीनादीती दक्षिणां दिक्षमन्वीक्षमाणः। घुमन्तुजेमिनिवेशम्पा- 
यनपेडसूत्भाष्यमहाभारतधमाचायाः' । जानन्तिबाहविगाग्यगौतपशाकः- 
सयवबाज्नन्यमोण्डव्यमाण्डूकेयां; । सुय षांख्यायनजातुकण्योः' । वङ्गशाम्ब- 
ग्येतरेयाः । गामी वाचक्गवीं । बडबा प्रातियेयीं । घुलमा मेत्रेयीं । 
कोः कोषीतकम । महाक्ोषीतक्म् । भुयज्ञम् । साङ्ख्यायनमर् । पेत- 
रयम । मरैतरेयभ् । पेयम् । मह पेङ्कयम् । साम्बवकम् । महाशाम्बवक्प् | 
वाष्कठम् । शाकठम्। गाग्येम् । पराजपतम । घुजातवक्तम् । ओौदषादिभू । 
सोजामिष् । बाच्रभ्यं सोपशमांणय् । पाश्वांरं बेदमिलम् । आचाय शौन. 
क् ॥२॥ ये चान्ये आचायास्ते चापि द्प्यन्तु ॥४॥ प्रतिपुरुषं पितरः ॥५॥ 

अथ. शोनकम् | भथ प्राखीनावीती दक्षिणां दिह्ामन्वीक्षमाणष्तपंवति । 

लक्षणमुक्तम् । दवितीयान्तानां प्रथमान्तानां च गार्गी घाचक्कवी तृप्यत्विति विर्ेषण- 

विशेष्य[प्ययोगः] । तथा बडवा प्रातिथेयी । तथा सुखमा मेत्रेयी । तथा कहो 

कोपीतकं तवैयामि इति । शा्चग्यं सोमश्मांणं तपेयामीति विशेषणविशेष्ययोगः | 

तथा पाश्चारे वेदमिन्रम् । तथा भाचायं शोनकमिति च ॥२३॥ 

ये च......वष्यन्तु ॥ उन्तरस्तुष्यस्त्वि्यन्त एको मन्त्रः । तद्मादेव च तदन्त- 

निशाः ॥ ४॥ 

प्रति... ...तरः ॥ पितर इति प्रथमापिदेशात् पिता तृप्यतु, पितामरदस्वृप्यतु । 
भवन्ति नान्ना घा निदेशः । भाभ्नरायनीयाः पितरं तपयामि इति ब्रुवते । तषा- 

मपि परतिपुङूषं पिवृनिति द्वितीयान्तो निर्वेशः । तक्षन् प्रयोगे साम्ये च ॥ ५॥ 

१, 41, 4.2 &6 {7 ४१ तृष्वन्तु ७. 10 00118 सौजामिम् 

२, !{? 01118 मण्डस्य ८. 10, 41 81 ^2 ताञ 

१३, 41, ^\2 2100 ¶ . तृप्यतु ९. ^ 1] ९010168 ° 16 {€ 

४, &1, 42 80 ¶ू' ४११ त्षबामि 011६ प्रतिपुडषं पितरः 0 

५. 70 #7त 42 0 सुजन्ग ४00 पितरः पितामहः प्रपिता- 

शाख्यायने महः 

६. 10 ४०१ 42 00; गाग्बं १०, „^. प्रभनन्ति 
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तू. ३. वतीयोऽध्यायः 

तुयः सांख्यायन; । वेः । करोः । कोषीतकिः । कहोरय 
ण ५, ष् 

काषीतकये खभास्तु ॥६।। 

अथ ष्ठुः खण्डः 
अहःशेषं स्थानषुपवासश्च।।१।।अपरहविऽक्षतधाना भिक्षित्वा, आभ्याहुति- 

धर्ेणाप्री पाणिना जुहुयात् “सदसस्पतिमद् यतम् "इति पत्युचं बरूक्तशेषेण।।२॥ 
भसैराचा्य खस्तिवाच्य, अरण्ये समित्पाणिः सन्ध्याभ्रुपास्ते, नित्यं भाग्यत 
उतरापरमभिष्ुखोऽन्वषटमदेशमधास्तमिते पण्डके आ नक्षक्रीणां दशेनात् । 

[सुय......खधास्तु] ॥ उश्षरेषां मन्त्राणां प्रयक्षविधानं संशायनिवुरस्येथैम्॥६॥ 

अथ षष्ठः खण्डः 

अह ......सश्च।॥ द्दानीमुपनयनकशेष च्यते । प्रसङ्गालर्पणविभानं कतम् ; 

यदहः साबिभ्यनु वचनानन्तरमहद्दोषं शयानं कनेष्यम् । उपवासश्च क्तष्यः॥ १॥ 

अप... .. षेण ॥ भक्षतधाना शति यवधाना इयर्थः । ता भिन्षिस्वा भादा- 
येष्यथैः । बौधायनीये कठ्पे च याच्चनी्यादाना्थं । प्रायेण कमं चोदना वा । भाश्वा- 
हतिधरमेण प्रतिश्चुतिहोमगप्रहृतिषदिल्य्थः । गध्रापतत्वाद्धानाहोमे बक्तव्यः । सक्नाविति 
तस्सिश्नेवोपनयनाभ्नाषिलयथेः । पाणिनेति प्रतिप्रसवः भप्रतिश्वुतिपकृतिके कमणि 

पाणिना होमः प्रातः । ददाञ्याहतिधमेविधानात् शषेण होमः प्रासः । “'कवेणा- 

ज्याहतीः ज्होति"स्युक्तम् । वतः पाणिनेति पाणिरेब प्रतिप्रसूयते । “"सद्लस्पतिम्'' 
इति सूकशेषेण । प्रत्युवशष्डस्य उक्त पव परिहारः ॥ २॥ 

भेपे......जपिस्ा ॥ भेक्षिराचाय खल्तिवाच्य । दद यावदुक्तं सखस्तिवाचनम् 

अरण्ये समित्पाणिरेकां सभिधमादाय । अथवा समित्पाणिर्जङ्िधारणविशेषणं 

१, 41, ^2 86 4. तृप्यत ३, 1, 3६४९९ 18 1४ छप णि 

२, 10) 8११९ प्रतिपुङ्षं॑पिवृस्तपे- 10708 अमरो पाणिना 
यित्वा । सुयशसांख्यायनस्तृप्यतु ४. 10, ^1 8110 ^, बाग्यतो्तरा 

1 ४10 42 168 0111 ५. ^2 07118 अधांस्तभिते मण्डके 

सुयशः सांख्यायनस्तृप्यतु 2167 ६. 10, 41 820 ^. भ्रदशंनात् 

प्रपितामहः, 8९० {1001-0 ७. «^. निद्रृष्यताम् 

९ 011 [086 90 ८ , ^. इथैः 
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सविषरणे कौषीतकगृह्यसूज  [ग.२. ख.६, 

अतिक्रान्तायां महाव्याहृतीः सावितीं खस्त्ययनानि च जपित्वा ॥३॥ 
एवं प्रातः पाङ्धुलस्तिष्टला पण्डटदशनात् ॥४।॥ उदिते प्राध्ययनम् ॥५॥ 
अहरहः सा्य॑मरातरभन प्रणीयोपसमाधाय परिसमृक् पयुषक्ष्य सुसमिद्धे भ्होति 
८अगप्तये समिधमाहांरिषं बृहते जातवेदसे तया त्वमग्ने वषेख समिधा पह्मणा 
बयं साहा?” इति प्रथमाम् | “.एपोऽस्येधिषीमहि"? इति द्वितीयाम् । “समिदसि 
समेधिषीमहि” इति तृतीयाम् । “एषा ते अग्ने समित्तया वधेख चाप्यायखं 

कम्यगित्थं पवित्रपाणिरिति । सन्भ्यामुपास्ते । नित्यमिति, न हि ब्रह्मचर्यं एत्र याव- 
जखीवमिष्येवमर्थंम् । वाग्यत उसतरापरमन्वष्टदेशममिमुख आ नक्षत्राणां दक्षना- 

दास्ते । ततोऽनिक्रान्तायां सन्ध्यायां मदाभ्याहतीः साधितं खस्त्ययनानि च 

जपित्वा । खस्स्ययनानि त्रीण्युक्ानि जपिता वक्ष्यमाणं समिदाधानं करोति ॥ :॥ 

एवे... ... शनात् ॥ प्वमेषारण्ये समित्पाणिवाग्यतः प्रातरपि सन्ध्य प्रादा 

शल्लि्रति भ! मण्डटदक्षनात् भा भारिष्यस्योद यनादिव्यर्थः ॥ ४॥ 

चदि...... यनम ॥ अथोदित भादिष्ये प्रोक्तमध्ययनं प्राभ्ययनं करोति। 

महाम्याहतीः सादिभि खस्त्ययनानि च अपतीद्यथः । अथवा प्राभ्ययनं प्रागुक्तमभ्य- 
यनम् “उत्थाय प्रातराचस्याहरदरयीयीत', इति विहितम्, उदित भादिद्ये करोतीति 
करष्यम् । दयं हद् व्रातःकारविहितं सम्भ्योपासनमहर्डः खाध्यायश्च । तयोः 

कि पूीमिति कमक्षशये भयं क्रमो विदितः । ततः सिद्धं सन्ध्योपा सनं समाप्येवाह- 

रहः खाध्यायः केभ्य इति ॥ ५॥ 

अह... ...तु्थीम् ॥ सा्यप्रातरियताषस्धु्यमानेऽप्यहरदस्लिद्धम् । तसा- 

द्हरहरिति संज्ार्थम । भहरहः समिदाधानं नामेदमिति प्रयोजनं प्रागुक्तम् । भप 

प्रणीकेति घा उपसमाधायेति षा सिद्धे डभयमुक्षम् , तयोरेकवद्गचनाथम् । परिसमृश 
“महान्तं कोशम्" इति जिः पयुक्षति । तदुचरत्र दश्यमाण पुनरपि समिद्धे ` जुहोति 

१. 10 8११९ वेदादिप्रभति ७. ^ ११8 बाग्बतमयं 
२. 10, 41 81 ¶ू). प्रागध्ययनं ८. ^. उदयादित्यथः 
१. "[, हरषि ९, {. 01016 इत्यर्थः 
४, (1, बह्माष्यं १०. {. 00108 अथ बा...भहरहः 

५. ^.2, समिदिति चद्धं ११, 4. खमि 
६. ^. स्म्बगयं भूतपाणिः 
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६. ९.। द्वितीयो ऽभ्यायः 

च । बाधिर्षामहि च व्यमा च प्यासिषीमहि"" इति चतुर्थम् ॥६॥ अथ पयुक्षय 
५“अप्निः श्रद्धां च मेधां च व्रिनिपातं स्मृति चमे 
इटो जातवेदाः शुनं नः संप्रयच्छतु ।"' 

इत्यभ्नि्रुपतिष्ते ॥७।॥ स एतेषां बेदानामेषं द्रौ लन् स्वान्. बाधीते य एवं 
हुत्वाप्नि्ूपतिष्ठत ॥८॥ तदपि शोकाः - 

(अश्वत्थः सदिरोऽकेशच दक्षो वेकङ्ूतश्टमी । 
कात्पयेश्च वडटून्यं सीरवाहाश्र सवैक्षः ॥ 
वेणु ' वञ्याथ वान्यानि निम्बारलसकण्टकान् । 
करञ्ञान्नासवगोश्च वश्याः कान्ताध नामतः ॥ 

मन्वलिङ्खात्समिदामाः चतुभिमेश्वेश्चतस्नः खमिधो जदहयोति । पकां सगिधं कचिद् 
जहृति, अष्टो कचित् - शथयेषंविध्रानां शाश्ाम्वरपिहितानां प्रदरंनायं व्रथमादि 

विधानम् ॥६॥ 

अथ......ने ॥ समिभो इत्वा भथ तथेव परुश्य "मभ्भिः अखां च मेधां य 

दत्यनेनाम्निमुपविष्ते ॥ ७ ॥ 

सए... .. ते । होमोपश्यानयोग्यस्तुतित्रचनमिदम् ॥ ८ ॥ 

तदपि ऋछोकाः | भन्न रोका अपि भवन्ति भभ्वत्थ दव्येवयाद्यः । वाङ 

उम्यमिति शुष्कगोमषं ब्येमाद्रेष्य होमे विरोधात् । सीरवादाश्च सवेरा इति 

नद्यामागतानां बृक्षाणामनिवमः । इवान सीरधाहाश्चाविरोषवयनात् ढे भवर. 

नाथम् | निम्बारखसकण्टकानिष्यश्र निम्बादीन् घञजयिस्वा सीर चादाश्च सवशः । भस्िन् 

१. ^1] 806] ¶. आ्राबनि ८. {0 %1त ^ 1. क्षीर (. वीर 

२. 10 8110 41, देवानां ९, "{'. सब॑तः 

३. ^\2. जित्वा १०, 10). वेणुपज्याथ बम्यानि 

४, 10 870 41, भञचिशो्नमुप ११. (, करञ्ञाम्ला 10, करज्ञाम्ना 

५. 10, तदेते १२. "7, म्यक 

६. 1). खादिरः १३, ^ . बख्यानभोः स्तुति 

७. 7, सङ्कहभ्यं १४. ^. ब्य 
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समिषरणे कौषीतकमगध्सूे [भ. २. श. ५, 

हामार्थी तु प्रयुञ्जीत निदे नेपिखिकेऽपि वा । 
पालाशी तु क्षगेव श्याद्रा पाणेः खादिरः क्षवः ।|'' 

इति ॥९॥ 

अथ सश्रमः खण्डः 

अथ व्रतादेशनम् ॥१॥ तस्योपनयनेने कषपो ग्याख्यातः।।२।॥ न साविती- 

पक्षे करञ्जाहीनामप्रतिषेधः समुश्चया्थैः। अथवा करज्जाक्षीनां प्रथमानि्देदाः खोक्- 

नावेषम्याद्धिधानान्तरमिदं करज्ञाघ्रासषर्णाश्च कान्तानामानश्च वृश्ा वञ्यौः । भन्ये 

सीरवाष्ाश्च सवे प्राह्याः । भस्लवणां ईनि स्ुहिरिति केचित्; भरसषणेत्वात् भअस- 

मानषर्णो ऽसव्ण शति कोार्खत् ; प्रसिद्ध बृश्चनामधे यमिति काचेत्। असवर्णाः कान्ताश्च 

नामत इति भसमानवर्णेशष्दैः नाम[१] सप्तच्छद माहुः । पतान् विहितान् वृक्षान् 

हाभाथं दोमकमणि प्रयुश्जीत । निय इति प्रृतो ब्रह्मचारिहोमो विवक्षितः, 

तस्य निश्यत्वात् । नेमि सिकेषु दोमकमेख प्रयुश्जीत । शाख्राम्तरविहिता नैमिसिकाः । 

न हशसच्छाखे समिडधामो नेमिलिको विहितोऽस्ति । प्रसङ्गादिदमुच्वते । पाखाश्येव 

व॒ क्क्् श्यात् । पाणो षा खादिरो वा कृषः स्यात् इत्यनथौन्तरम् । समिर 

धने होमे विहिनत्वादङ्गभूतेष्वपि इष्म्रहोमादिष्वयमेष शुक्षनिषमः ॥ ९॥ 

अथ सप्रपः बेष्टः 

अथ... .. इनम् ॥ अथेदानीं वतादेशन वक्ष्यामः ॥ १॥ 
षे 

तस्या... ख्यातः ॥ तस्य वतादेक्षस्योपनयनेन कदपो भ्याश्यातः । कठप 

इति विधानम् ॥ २॥ 

नसा... न्वाह | कत्लस्योपनयनस्य प्राक्त चिक्ष इख्यते- सावित्रीं 

नान्धाहद ; भन्यङ्धेक्षखरणाम्तं कमे भवतीति ॥ ३ ॥ 

१, ¶' 010४8 स्यात् ४, ^. भासवणं 

२, 41] ९८९] 1. उपनयनकस्पः ५. 4. प्रति सिचं 

१, ^, शहिरिति 
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बू.११.] हितीयो ऽध्यायः 

मन्वाह ॥३॥ दण्डभदानान्तमित्येके ॥४।॥ उदगयने शु पेऽदहोरातं ब्रह्म चये - 
एषेल्याचार्योऽमासाशी ॥५॥ चदुदेशीं परिशप्याषट्मीः नेवं च ॥६॥ 
आदचोमे चैके ॥७॥ यथां बान्यां भपरशस्तां मन्येत तस्यां शुक्रियब्रह्मचर्यमा - 
दिशेत।८॥ शशुक्रियत्रह्मचारी भव इत्याचायेः।९। शशुक्रियन्रह्मचारी भवानि! 
इतीतरः॥१०॥ एवधुत्तरेषां यद्द्रतमादि रेत तस्य तस्य नान्ना निर्दिशेत् ॥११॥ 

द्ण्डप्रद्ानान्तमिल्येके ॥ दण्डप्रदानाम्तं कुर्याविल्येके । समापयेदिल्येके । मक्ष 

खरणाम्तं समापनम् ॥ ४ ॥ 

उद......साश्ची॥ उदगयने । शुद्धपक्ष शति पृश्रपक्ष इयथः । अहोरात्रं 

बरक्षच्येमुपेस्य माजायेः अमांसाशी भूत्वा बतदेशनं कुर्यात् ॥ ५॥ 

चतु......मीं च ॥ बतुर्दर्शी परिहाप्य सष्टमी च नवमीं च।६॥ 
०3 । स् [8 भ € 

आद्यो... .चेके | भायोत्तमे ज प्रतिपत्प्श्दयो च एके भाचायौः 

परिहाप्व कुर्वन्ति ॥ ७ ॥ 
प के क ४. [९ 

यांबा... जेत | इदानीमन्यासु ख विशेष उच्यते। यांकवा अन्णां मप्र 

दास्तां नक्षत्रदास्तामिव्यथः, तस्यामेवंविधायां तिथौ दयुक्रियत्रह्मचयेमादिरोत ॥ ८॥ 
के के, क, 

कथमादिश्ेतेति चेत्- 

शुकरि...... चायेः ॥ 'टुक्रियग्रह्मचारी भव' इत्याचायं भाइ ॥ ९॥ 

शुक्रि... ..तरः ॥ शयुकियग्रह्मचारी भवानि! इतीनर भाह ॥ १० ॥ 

एवं... ... दिशेत् ॥ पवमेवोस्तरेषां वनानां यद्यद् बतमादिशेत् तस्य तस्य 

नान्ञा ब्रह्मलयं निष्िशेत् । शाकरब्रह्मसारी भव, मादावनिक्रन्रह्मचारो भव, मौप- 

निषदब्रह्म्ारी मव, गोदाननब्रह्मचारी मवति । पथमुखरषामिति न वक्तस्बम् । 

१ ¶ &008 च ६ [1676 8.11 19{€1 &]] €९0]168 

१. [() 01118 नबमीं 0{ {16 {€ ४ 16६त शुक्र 

३ 10. भपबाम्यामहः प्रशस्तां ७, ^. प्ररास्तापतनक्षत्र 

४.1. भः ८. ^ 0111108 इति 

५. {0 911 ^ 1 001४ तवद्यां 
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सबिषरणे कौषीतकथु्ासूजे [भ. २, श. ७, 

निरात्नं ब्रह्मषयं चरेत् ॥१२॥ दवादश्षरालं संवत्सरं वा॥१२॥ यावद्रा 

यथद्तमादिशत तस्य त्य नान्ञा निदिंदोदिश्येतावता सिभ्यति । पषं स्येव रत- 
रोवां अह्यजारिशाष्ड्नामेब निदेशः काव ईस्यथैः॥ ११॥ 

विरा......आरेत् । तरिरा ब्रह्मचयं चरेत् । ननु च डपनयनप्रभूति ब्रह्मचर्य. 
मेवा खमाषर्तात् । पवमपि विरवव नामेदं श्युक्रियन्रह्मल्येमिति । भिरान्रं वतं 

अरेविव्यथेः ॥ १२॥ 

द्राद......रंवा॥ बक्मचयंकालविकस्पः॥१३॥ 

याब... . न्यत | याचन्तं कालमाचा्ो मन्येत तावश्तं वा शुक्रिथब्रह्मचय 
खरेद् इव्यथः ॥ १४७॥ 

१. ^ 8१8 तद्यथा--अग्न एतं ते शुक्रियन्रक्षचारिणं परिददामि । इन्द्रेतं ते श॒क्रियबरह्म- 
चारिणं परिददामि। आदित्येतं ते श्क्रिय्रक्षचारिणै परिददामि । विश्वेदेवा एतं वः शयुक्रिय- 

ब्रह्मचारिण परिददामि) कामस्य शुक्रियब्रह्मचायसाविति । शयक्रियत्रह्मचायसि । समिधमधिहि 

इति । भथ कसादुत्तरत्र सामाम्पशब्दो न निर्देश्यति[१] विश्वेषु च देवेषु चरितं ते ब्रह्म चर्थ- 

भिति। तत्रापि चन प्रयोगाय निर्देशः । बतबहुत्वात सामान्यनिर्देशः | प्रयोगकले व॒ 

विश्िषु देवेषु चरितं ते शुक्रियनक्षचयंमिति वक्तव्यम् | अम्र एतं ते याक्ररत्रह्मचारिषणं परि- 

द्दामि। इग्द्रेतं ते शाक्रब्रह्मचारिणं परिददामि। आदिव्येतं ते शाक्रह्यचारिण परिद- 

दामि) जिश्वदेवा एतं वः शाक्ररत्रक्षचारिण परिददामि) कामस्य शाक्ररव्र्मनार्यस्यप्ताविति। 

शार ब्रह्मचाय॑सि । समिधमाधहि इति । जरितं ॑ते दा।करन्रक्षचयैमिति । अम्र एतं ते 

माष्ात्रतिक० । न्द्रेतं ते माहावतिक० । भआदियेतं ते माह्ात्रतिक० । विश्वदेवा एतं वे। माहा- 
रतिक्रह्म चारिणं परिददामि। कामस्य माहात्रतिकन्रह्मचायंश्ि। चरितं ते मादहातरतिकक्षचयं- 

मिति। अम्र एतं ते ओपनिषदबक्षचरिणं परिददामि। ब्रत ते ओप०। आदिवयेतं ते 

ओंप० । विश्वेदेवा एतं व ओप० । कामस्यौ पनिषदनक्ष चाय॑स्याविति । ओपनिष्रद बह्म चासि । 
समिध० । चरितं ते ओपनिषदनरह्म चयमिति। अग्न पत ते गोदाननक्षचारिणं परिददामि । इन्दरेत 

ते गौदान० । आदियैतं ते गोदान° । विश्वेदेवा एत॑ बे गोदान० । कामस्य गोदाननरक्षचा्यस्य- 

साविति) गोदाननक्षचाय॑सि । समिध० । चरितं ते गोदाननरक्षचर्यमिति ॥ 

यद्य... दिशेत् ॥ श्चक्रियनक्षचयंनिदेशः सर्वलोक्तम् । यथा यथष्त्रतमादिशेत तस्य 
तस्य व्रतमादिशेत। तस्य तस्य व्रतस्य नाश्ना सबल नक्षचारिशबग्दं निर्दिशेत् ॥ 

२. ^. बक्ष्ारि कारूबिकस्पो 
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सू. १९. हितीयोऽष्वायः 

गुकमैन्येत ॥१४॥ गोदानस्य च॑ ॥१५॥ शाक्वरं तु सेवत्सरं माहाव्रतिकेमोप- 
निषदं च ॥१६॥ पूरणे कारे चरितब्रह्मचर्ये शेधुबाहस्पत्यान्ते वेदे भक्ते रहस्यं 
श्रावयिष्यन् केकनियपं चादेक्षेन परतीयेत ॥१७॥ कृतपरातराश्नस्य ॥१८॥ 
अपरह्िऽपराजितायां दिशि हृत्वाचायेः अथैनं याखेव देवताघु 
परिदत्तो भवति ताखेनं परिपृच्छति “अप्राचिन्द्र आदिय विश्वेषु च देवेषु 

गोदानस्य च ॥ गोदानवतस्य पएत पव कारबिकल्पाः। नयु हिती्यं वतं 

गोानम्, न खलु पञ्चमम्; कथमेतद् गम्यते! पञ्चममिति गोदानखय कमै। 

गोद्रानस्येष्यन्वर्थसंक्षा, गोदानाग्ते कर्तम्यत्वात् । तश्च षोढश वरचे विहितम्, 

भष्टाद्श्षे वा । तस्माद् गोदानं पञ्चममिति मम्यामहे ॥ १५॥ 

शक......दश ।॥ तुशब्डोऽवधारणा्थैः । शाक्षरवतं संषस्सरमेब चरेष् । 

तथा माहावतिकमोपनिषदं च ॥ १६॥ 

पूर्ण......यत ॥ पणं बतकाले तत्तद्वतं ब्रह्मश चरिते रोयुषदस्पष्यान्ते 

‹“तच्छयोः"” शस्येतदन्त इयथः । षेदे परोक्ते रहस्यं ध्रावविष्यन्नाचायेः कालनियमं 

खादेरोन प्रतीयात् । उदगयने शुद्धपक्ष दस्येवमादिनियम रहापि भवतीष्यथेः ॥१७॥ 

कुत... शस्य ॥ कतप्रातरशनस्य कमं कुर्यात् ॥ १८ ॥ 

अष... .. पिति ॥ अपराहे ऽपरान्नितायां प्रागुदीच्यां दिहि हत्वा । अनादेश 

खति प्राप्तामिश्चतखभिज्ञेदोनि। आश्य द्भ्य प्रतिवच कमं भवति । भथाचा्े 

पनं शिष्यं याखेव देवताष्ु परिद चो भवति ताखष पृर्छति। भन्नाविन्द वादिष्य 

इति यथाबतम्॥ १९॥ 

१, 10 916 41 0ाणा(च, 1. तु ६, 10) 2110 ^: प्रातराशः ^. प्रात- 

२. 10, त्रतमुप 41 ४0 ¶ू' ब्रतमोप राशिकः 

३. 10 &11 †' चरिते ७, [0, ताश्वैनं 
४. 42. दयुवो- ८, ` 0101४8 अघ्रा ...विशचषु च 
५. ¶' 80966 28 [€ छप [07 ९, ^ 8११९ व्रतादे्ेन 

स11011 काक, प्रती १०. ^+ ४08 न 
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सविषरणे कोषीतकगृ्ासूभ्े [भ. २. ख. ७. 

चरितं ते रक्मचयेम्' इति ॥१९॥ चरितं भो" इति परसयुक्ते पश्चादग्नेः भार्पुखे 
स्थिते अहतेन वाससाचायेः प्रदक्षिणं भुं तिः परिवेषय उपरिष्टादशाः 

छता यथा ने सश्रश्येत ॥२०॥ "तिरौतं समिदाधानं भेक्षाचरणपपःशय्यां 

गुरुशुश्रूषां च वेन् वाग्यतोऽप्मत्तोऽरण्ये दे वुटेऽपरिहोत्ं उपवससख”३ति॥२१॥ 
अक्तं हके तानेव नियमांस्तिष्ठतो राग्यामेवोपविशन्तिं ॥२२॥ भाचार्योऽ- 
मांसाश्ची ब्रह्मचारी प्रामानिष्कामनेतानीक्षेतानध्यायान् स्पृशता पिरितामं] 

चरितं... ...श्येत ॥ मथ शिष्येण "चरितं भो' इति प्रत्युक्ते त्यागैः पश्चात् 

प्र ङ्मुखे सखिते अहतेन वाससा भाचायेः तस्य मुखं पश्क्षिणं त्रिः परिवेष्टय 

उपरिष्टाह शाः रत्वा यथा न सम्प्रहयेत, तथा क्यात् ॥ २० ॥ 

विरा......खेति ॥ त्रिराज्नं समिदाधानम् शव्येवमादि उपवसखः ह्येव - 

मन्वमाह ॥ २१ ॥ 

अत... शन्ति ॥ भत्र हैके भाचार्यास्तानेव नियमांस्तिषठतः स्थानविशेषण- 

मेतद्यामेव र।भ्यामुपविशन्ति ॥ २२॥ 

आचा......शेयु ॥ भथावा्यस्तदहरमांसाश्ती ब्रह्मचारी च भूत्वा श्वोभूते 

प्रामान्निष्क्रामन्नेतानि नेक्षेत । भनभ्यायानिखनध्यायहेवुनिल्य्थैः । तानि यदोक्षेत, 

तदृहरस्य न बरयादित्यथेः , अनध्यायानित्युक्तत्वात् । पिशिताममिति आममांसमि- 

१. 10). शप्युक्तः ७. 42. एकरालं 

२. 42, प्राङ्कमुलसिते (1. प्राङ्मुखेव ८. 42. अकुव॑न् 

सितै ९, (. होन 

३. 10 ४११७ हइ १०. (), अन्न केतानेव 

४, 10. बेष्य ११. 10. उपविशति 

५. 10), 80४९6 18 1 छप 0 १२. 10 01718 आचंऽमांसाशी 

11118 दशाः कृत्वा यथा १३. 1.. मेकताबनिकस्यां 

६, 10. न संमृश्येत १४. 4. हेतुरित्यथः 

98 | 



बू. २७. वितीयोऽभ्यायः 

चण्डालं सूतिकान्तजनीमपदस्तकां शयक्षानं सवीणि चं श्यामरूपाणि 
योन्यास्ये न प्रविशेयुः ॥२३॥ प्रागुदीच्यां दिशि पुण्ये देशे उदित आदियेऽनु- 
वचनधर्मेण वाग्यतायोष्णीषिणऽन्वाह ॥२४। पहानाश्नीष्वेवैष नियमः ॥२५॥ 
अथात्तरषु प्रकरणेषु खाध्यायमेवं ङर्वीताचायस्येतरः श्रुणोति ॥२६॥ 
उष्णीषमाञ्यभाजने दक्षिणां चाचायाय ददाति ^ तम्” इति ॥२७॥ 

त्यथः । सूतकानिति माशीचवन्त इत्यथैः । तेजनीमिष्यरथः [तेजनी लोहितमिष्यथैः | । 
भपहस्तकां सवोणि दयामरूपाणि च । यौन्या्ये न प्रविशायुरिति अभक्यरूपाणि 
इ्यथेः ॥ २३ ॥ 

प्राशु... नवाह ॥ प्रागुकीच्यां दिरि पुण्ये देशे भादिष्ये चादिते तथव 
वाग्यताय तथेवोप्णीषिणे रहस्यमयुवाचनधर्मेणान्धाद्, भञ्चेरत्तरत इति । भत्र 
प्रसिद्धस्योपनयनाप्नर्विद्यमानत्वात् धिद्यमानस्योगादिष्ट च [दिह् पराड्यलर माचायेः| 

इ्येवमादिधमों भवति । ऋषिदेवतङन्दोवचनमुकतमेव । सर्मैमन्त्राणाम् "ऋषीन् मा 
भनु" दष्यवमादीनि प्रञ्चप्रतिषल्तनानि तत्रोक्तान्येषेति स्ोथेत्वात् ॥ २४॥ 

महा..... यमः ॥ महानाश्ञीष्वेवेष दोमादिनियमः । अभ्यत्र कथम् १! इति 

खेत् ॥ २५॥ 

अथो......णोति ॥ अथोत्तरेषु प्रकरणेषु वतेभ्विष्यथैः । खाभ्यायमेव कुवत 

आायस्योल्षरः दिभ्यः शणोति । उ्लरयो दैयोरेव ररह स्यश्रषणम् । तस्मादु सरेष्विति 
न वक्तस्षम् । उ्तरोष्विति बहूव चननिदंशो वतव हुत्वक्षापनाथेः । अन्याभ्यपि वताति 
शाखान्वरेष्वास्नातानि सन्ति ॥ २६॥ 

उष्णी ..... पिति ॥ उम्णीषं च पूरवैधुष्ंमे यदाज्यभाजनं सश्वाभ्यां च दक्षिणां 

भाचाबो वदाति "न्वं तम्, शष्यनयचो ॥ २७॥ 

१. 10). हस्तक ~. हस्तकान् ६, 41 910 10. स्व॑ 

२, 2 0171118 च ७. 1,. वायाम्मास्याति प्र 

३, ¶. धाम्यस्येन ८ 4. रहस्यश्रावरणं 

४, "¶. यथोत्तरेषु ९, 1५. तं चाम्धां 

५, { , दैत 
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संबिवरणे कौषीतकणशसूजे [थ. ९, कै. ८५ 

५इध। दिवि” इति च ॥२८॥ प्रणवेन भै। सभम् ॥२९॥ अत्र हैके वैश्वदेवं चरं 
कृषते सर्वेषु धकरणेषु ॥२३०॥ यथा परिदत्तमिति च माण्डूकेयः ॥३१॥ 

अथ अष्टमः खण्डः 

अथातो दण्डनियमः ॥१॥ नान्तरागमनं कुयोदाटनो दण्डस्य च ॥२॥ 

अथ चेद् दण्डपमेखरोपवीनानामन्यतमद्विशौरयेत छिगयेत बा तस्य तस्रायचित्तिः 

उश... ति च ।॥ ““उश्वा दिवि" शटयनय्चा प्रतिगृह्णति च ॥२८॥ 

परण...... सवम् | प्रणवेन वा सक प्रतिगृह्वाति । अथवा “उश्चा दिवि" इति 

च ददाति चदाब्दः सतुश्वयाथेः। तथा सति प्रणवेन घा तूष्णी वा गृह्णाति । स्वे 

भिष्यन्यन्रापि ॥ २९॥ 

अन्न......णेषु | भत्र वतान्ते हैक आचायो बेश्बदेवं चदं कुवते सवेषु 

प्रकरणेषु ॥ ३० ॥ 

यथा......केयः ॥ यथा परिदत्तं चदं कूयीदिति माण्डूकेय आह । भन्नय 

इ्टायादिष्याय विश्वेभ्यो वेवेभ्यश्चेद्यथेः । चशाभ्द्ः पक्षभ्याचतंकः । अत्रेति विधा- 

नाद्रहश्यभावणं कत्वा पश्चाश्रं कुयोत् ॥ ३६॥ 

अथ अषमः खण्डः 

अथा... ...यमः ॥ अयदानीं दण्डादीनां नियमा वक्ष्यन्ते । उसरसू्र वचना- 

दिदं न षक्तभ्यम्। पवं तर्हिं विधानान्तरमिदं स पव दण्डः भान्तात् निवन्तथ्य 

इति ; मेखलादेवन्नाम्यः काये शति ॥ १॥ 

नान्त... स्य च ॥ भाश्मनश्च दण्डस्य चास्तरागमने न इयत् । भ्यवायं 

न कुभोत् ॥ २॥ 

अथ......थस्य | अथ वतमष्ये वण्डादीनामन्यतमदहिश्शी्येत चेता सिधेत 

चेद्धा, तद्य यदृद्ाहे कन्यायाः रथाङ्गद्य प्रायथित्मान्ञात तद्वति ॥ ३॥ 

१, ¶. च २. 10. प्रायशित्तिः यदि यदुशहे 
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धू. ७. वतीयोऽध्यायः 

यदुदराहे रथस्य ।२॥ मखा नेदसन्धेया भवतिं अन्यां ृत्वानुमन्तयते 
“प्रध्यामेध्यविभागन्ने "देवि गोच्ति सरति । 
मेखे स्कभविच्छिंन्ने सन्तनोषि व्रतं मम ॥'' इति ।४। 

एतयैव यथायेुपवीते" ॥५॥ (त्वमत्र वतभ्रच्डुचिः' इत्येताभ्यापृगभ्या- 
माहुनीहत्वा, अथ मेखलां शान्ते हके निधाय पूर्णे कठे मखलागरुपत्रीतं च 
दण्डे बध्नाति ॥६॥ तदप्येतत् 

(“यज्ञोपवीतं दण्डं च मेखलामजिनं तथा । 
जरहुय।दप्यु तरते पे वारुण्यचां रसेन वा ॥७॥' 

मेख......मम[पेति] । मेखदा चिदन्ना पुनरसन्धया मवति चदन्यां मेखलां 

कृत्वा “मेष्यामेध्यविभागङ्” इस्यनयचा अनुमन्त्रयते ॥ ४॥ 

"4.0 वीते | चिन्नि उपवबीतेऽन्यत्कृष्वा यथाथमनुमन््रयते । तचथा- 

(“मेध्यामेष्यविभागक्ञे देवि गोधित्र सरखति । 
उपवीतस्कश्नविदिक्ने सन्तनोषि ° वतं मम ॥" 

इति उभयोरधिशेष उश्यते ॥ ५॥ 

स्वप... घ्राति ॥ “त्वमन्ने बतभूर्दुचिः'' श्येतामभ्याङ्रभ्यामाहतीहरवा ; 

पताभ्याद्ग्भ्यां इति परिसङ्कपा्थेम्-पताभ्बामेवग्भ्यो जुहोति । न प्रजृतिषदिति । 

मथेतरां छिन्नां मेखरामुपवीवं षा शान्ते वृक्षे निधाय । शान्त शति शुष्कः । अथव 

अकण्टकम् । भथ पूर्णे वतकाले मेखलां छिश्नां उपवीत च दण्डे बक्नाति ॥ ६॥ 

तद्.....न वा | तश्र पतव्पि भवति, क्छोकविवक्षयोरू१्- 

८ यज्ञोपवीतं दण्डे च मेखलामजिन तथा "` । 

जुहुयादृष्सु तते पूणं बारुण्यचो... .... ॥ 

१, ^+ 8१५१६ इति ७, 10. रथेन 

२, 10. गोधर देवि ८. 1. भिन्ने 
३, 10), ^1 810 †{, छिन ९. ^. गोल्ि 

४, ^+ 1} €2९6])† 42, वीतेन १०, 1,. सम्तनोति 

५. 10. इत्याक्रामञ्जषां ११. ^ अथैतां 
६, 10. बीती 
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सविवरणे कौषीतकगु्टासूजे [भ. २. ख, ८, 

ब्रह्मचारी भरवर्स्यभ्नाचायमन्रुमन्तयते “प्राणापानयोः'” इध्युपांशु “ददं 
वर्स्या्ो भो” इत्यु; ॥८॥ “प्राणापान उरुव्य॑चास्त्वया पभ्रपये देवाय स्वा 
गेप्ते परिददामि देवसवितरेष ते ब्रह्मचारी तं गोपाय समामृतः इत्युपांशु 

“ओं खस्ति” इत्युचैराचायेः ओं खस्तीत्युैराचायेः ॥९॥ 
[8 [२ 9 + @ ० 

इति काषीतकण्ह्य द्वितीयाऽध्यायः 

ज्ञुहयादिति परक्षिपेदिष्य्थः। रसेन वा जुहुयात् । रसेनेति प्रणवेनेष्य्थः । चरयाणां 

वेदानां शस इति हि स्तुतिः, प्रणवभ्याहृतीभिवी । ताश्चापि रेसा इत्युष्यन्ते ॥ ७॥ 

बरह्म... व्युशचेः | भथ प्रह्मचारी प्रवर्स्यन्नाचायैमामन्वयते । “प्राणापानयोः” 

द्युपांदुकत्वा “ददं बल्स्यावो मो” द्यु श्राह ॥ ८ ॥ 

५९ ६८ ११ रे ६८ 99 ह् ने प्राणा... चायः ॥ प्राणापान उरुष्यचा'' श्व्येवमादि “'समाश्नत' इस्येव- 

मन्तसुपांश्यु उक्त्वा “भोम् खस्ति”' दत्युश्चैराचायं भाद ॥ ९॥ 

इति कौषीतकिगृष्ो दितीयो इभ्वायः॥ 

१, {0 01018 इति ४, 1.. स्तुतेः 

२, {0. षह्ष्यामो ५. {.. रस इद्युख्यते 

३. 1), उरम्यचात्वया 
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जथ ततीयोऽध्यायः 
[2 । द [क 

पथमः खण्डः 

लानं समावत्स्यैमानस्य ॥१॥ आनद चमेण्युपाविश्य केशरमश्चरोमन- 
खानि वापयित्वा व्रीहियवेस्तिखसषेपैरपामर्ैः सदापुष्पाभिरि्युच्छाया- 
पोदिष्ठीयेनाभिषिच्याजङ्कृदयय “युवं ॒वक्लाणिः' इति वाससी परिधाय 
“आयुष्यं वचेस्यम्' इति घूक्तेन जातरूपमंपिनश्च ॥२॥ उत्थाने पारस्य 
च ॥३॥ अथास्मिन्नन्वारम्य इन्द्राभ्निभ्यां स्थालीपाकस्य हुत्वा मधुपक 

प्रथमः खण्डः 

स्थानं... ...नस्य ॥ अधीताभ्वयनस्य कृतब्रह्मधर्यस्य आचायकुलात् समा- 
वह्स्यंमानस्य खानं विधीयते ॥ १॥ कथम् इति चेत् 

आन... नद्य ॥ आनद्धुहे चमेण्युपविदय केशादीनि वापयित्वा व्रीह्यादि- 

भिरुच्डछाद्य । ईइतिकाब्द्ः समुश्चयाथेः । “आपो हि छा" इति सूक्तेन अभिषिच्याल- 
दुष्य “युष बख्ाणि' इस्यनयचा वाससी परिधाय, ततः “आयुष्यं वचैस्यम्'” इति 

सूक्तेन जातङ्पमपिनष्य होतारमन्वारभते ॥ २॥ 

उत्था..... स्य च ॥ उत्थाने कुमारध्य चानेन सूक्तेन जातरूपोपनष्न कत- 

ष्यम् ॥ २॥ 

अथा..... दद्यात् ।॥ बथास्िन् शिष्ये अन्वारभ्धे इन्द्रान्निभ्यां स्थालीपाकस्य 

इत्वा दोमशेषं समाप्य तस्मे मधुपकं ददात् ॥ ४॥ 

१. 42. पुष्पभिः 

२. 4. ^€ रूप 8080९ 18 1€॥ 0प† 07 शी 900 पा 8 81180168 

8110 11 18 {01106 $ द्य उस्था. 

३, 4.1. अभि चास्मिन् 
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सविषरणे कोषीतकगृष्यसूभे [भ. ३, ख. १. 

दद्यात् ।॥४।॥ प्रतिखीनस्तदहरासीत ॥५॥ “वनस्पते वीड्ङ्गः'' “शास इत्था)? 

हति रेथमारोहेत् ॥६॥ यतनं गत्वा पशुना वाहयेुः तपूवेषुपतिषटेत ॥७॥ 
गोभिवो' समावर्तेत ॥८॥ फकवतो वा इक्षात् ॥९॥ “इनदररेष्ठानि" “स्योना 
पृथिवि भव, इति प्र्वरोहतिं ॥१०॥ *ईप्सितमननं तददथज्ञीत ॥११॥ 
आचार्याय वह्ञयुगं द्याव ॥१२॥ उष्णीषं मणिङ्ण्डलं दण्डोपानहं छतं च ॥ 

प्रति......सीत ॥ शिष्यः प्रतिरीनो भूश्वा तदहरासीन । उक्तं च--"ने चैनं 
तदहरा दिश्यो ऽभितपेत्'' इति ॥ ५॥ 

८.0 रोहेत् ॥ ततो गमनकारे "वनस्पते वीङ्वङ्गः'' (“शाक्त इत्था'?हति 

द्वाभ्यां रथमारोश््त् ॥ ६ ॥ 

यते ध 1 हत | यत्रैनं गा अन्येन पद्युना वाहयेयुः पूजयेयुः , तश्र पवेमुष- 

तिष्ेत गच्डेदिष्यथैः ॥ ७ ॥ 

गोभिः... तेत ॥ अथवा गोभिः स्ट समावतैत॥ ८ ॥ 

फल... ठक्षात् ॥ अथवा फलषतो बृक्षाद्वा समावतेत ॥ ९॥ 

इन्द्र... ... हति ॥ “दन्द्रभेष्ठानि'" “स्योना पृथिवि भव? इति हाभ्यां प्रल्यव- 

राति रथात् ॥ १० ॥ 

इप्सि 0 ञ्ञीत ॥ तदहरीष्सितमन्नममस्यवजे भुज्जीत \ ११ ॥ 

आचा... ...दद्यात् ॥ वद्लयुगमाचार्याय दयात् ॥ १२॥ 

उष्णि......लं च ॥ पतानि खयं गृह्णीयाच्च ॥ १३॥ 

१. {. 16श्व्€ा हइ 2110 रा, ४, 1. भिश्चा 

80806 18 11४ छप 0 ५, {[ ४08 ख 

8700 प 6 81187168. ६, . 808९6 18 16 0प्# {07 

२. ¶. 8[४९€ 18 16 (ण ण 11118 इंप्ति. . चार्याय 

11/18 रथ. . येनं ७, 1. न वेनं 

३, 4.1 80 ¶. बाहतेयुः 
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सू. २.] वृतीबो ऽध्यायः 

अथ द्वितीयः खण्डः 
अगारं कारपिष्यन् “'इहान्नाचयाय विज्ञः भेतिग्रहापि इ्युदुम्बरशासरया 

लिः परिङिख्य मध्ये स्थण्डि जुहोति “कोऽसि कस्यासि कयं ते ग्रामकामो 
जुहोमि खाहा ॥ अस्यां देवानामधिभागपेयंपितः प्रजाताः पितरः परेताः । 
इरावती जुहद् ग्रामकामो चु देवानां कश्च नान्तरेमि खाहा" इति ॥१॥ नब 
स्थणागतान् लानपित्वोदर्मन्थानासिच्य 

“मां विमिन्वेऽमृतस्य शाखां मधोधारां परतरणीं वधूनाम् । 
एनां शिशुः कन्दस्वा कुमार एनां धनुः पावकवथ्स ॥'' 

इ्युदुम्बरशाखां घृतेनाक्तां दक्षिणे दामे गर्तेऽवदधाति ॥२॥ 

अथ द्ितीयः खण्डः 

अगारं......इति ॥ विवाहादीनि समाचरतनान्तानि कर्माण्युक्तानि । तस्यापि 

पुनर्विवाहादरीनि भव्न्ति । इदानीमन्याति गादस्थ्याङ्गभूतानि वक्ष्यन्ते । अगारं 
कारयिष्यन् "ईहान्नाद्याय" श्त्यनेन मन्त्रेण उदुम्बर खया जिः परिखिख्य । परीति 

सर्वतोभाषे बनने । तस्य मभ्येखण्डिटं जुहोति “कोऽसि इति मन्त्राभ्यां 

खादाकारान्ताभ्याम्। खण्डिल दति वचनात्, भूमौ जु्टोति, नभौ । इतरथा 
स्थण्डिटवचनानर्थक्ष्यं हि स्यात् । उक्तं हि--“"चतुरश्रं गोमयेन खणण्डिलम्"' 
दति । नसमाद् भाक्तोभयं होमशम्दः । “श्रातो ब्राह्मणे हुतः; ह्न यथा॥१९॥ 

नव... ..दपाति {¦ नव स्थुणागर्तान् खानयित्वा चत्वारर द्वाराणि | तेषांद्धौ 

द्वो स्थूणारास्येकं च । तेषु उदमन्थातिनि ` “दरमरां विमिन्वे' र्यनेन मन्तरेण 
उदुम्बरशाखां स्थुणामित्यथेः । धतेनाक्तां पूवेस्यां द्वारि दक्षिणे दायै गतं 
अवद्र्थाति॥ २॥ 

१ ^1 ४१ 1. गारयिष्यन् ८. 41, 1. 7द्ला पु) 10 

२, ^, परि सिच्ये 

३, [,. कायां ९, ^1 0110 1], विमिम्बो 

&, ^2 ६08 इति १०. ॥^2 8110 1, अमृतस्य धारां 

५. ^2. न 1. शखामयोधारां 

६, ^2 910 ¶, कांच ११. ^\2. एनां 

७. ^1, खादयित्वा १२. ॥2. एनां 
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सविवरणे कोपीतकगृ्टासूमरे [अ. ३, ख, २. 

[“'दमाष्ठच्छयामि सवनस्य शाखां मधोधोरां पतरणीं वधूनाम् ।} 
एनां शिशुः कन्दत्वा इमार एनां पेदु; पावक्वथ्स 

इस्यु चरतः ॥२॥ एवं द्रयोदक्षिणतः पशादुत्तरतथं ॥४॥ 
“दूपापहमसिन् दक्षस्य शाखां पृतयुक्षन्तीममृते भिनोमि । 
एनां शिश्रुः कन्दत्वा कमार आस्यन्दतां धेनवो निंल्यवथ्साः ॥" 

इति स्थूणाराजष्ुरछयति ॥५॥ “एने इमारस्तरुण आव्रथ्सो शुवनस्पति । 
इुम्भादध्रः कररोगेभः॥ इव स्थूणे प्रतितिष्ठ यन्वावती गोमती सौरपावती क्षेमे 
तिष्ठ धतद्ुक्षमाणाः | इश्व तिष्ठ्षिमिता तिख्विङेवास्या इरावतीं मध्ये पोषख 
तिष्ठन्तीं मा त्वा प्रापन्नघायव उपहूता इह गाव उपहूता अजावयाऽयोऽन्नस्य 
कीडार उपहूता हेषु भो रथन्तरे प्रतितिष्ठ बापदेभ्ये शरंदति भ्रयस्ः' इति 

पनां...... इ्युत्तरे ॥ पुनः “दनां शिद्युः क्रन्द्तु"” श््यनेन मन्त्रेण द्धाय उत्तरे 

गत भवद्धाति ॥३॥ 

एव॑... ...उतरतश्च॥ दवं दयोद्धैयोः मैरतयोरबद् घाति वृक्षिणतः पश्चादु तरतश्च 

इमां ......धुरछयति ॥ तत “¶्मामदहमस्सिन् वृक्षस्य” इद्यनेन मन्तरेण स्थूणा- 
राजमुख्छवति ॥ ५॥ 

एनं इमारः..... परे । अथ “वनं कुमारः” इत्यनेन मन्त्रेण सपूणाराजमभिष्- 
शाति । ततः-सम्मितस्य स्थुणस्येष्यथः--स्थुणाममिष्श्ति । "सव्यं च द्धा च"? 
इति पं स्थूणे समभिशशति ॥ ६॥ 

१, ^ 1, एनां १०, 41, तिष्ठति ममता ({. तिष्ठन्ती 

२, ¶. श्चतीमामहं मात्वा 

३. {, दत्तां ११. 1. 01118 उपहूता इह गावः 

४, (. इत्य १२. ¶. वयौ योनस्य 

५. 1. एन हि ...अवत्सो १३, ॥1 811 ¶', णे 

६, 41 8110 "{, पतिं १४. {, 87४९९ 181 07 का 

७. 42, कलशद॑मः 11118 ब्रहवि 
८, ^1 9.1 ¶', तिष्ठन्ति १५. 1, 0111118 18 ०1. 

1. तिष्ठतु १६. 4, समितस्य संमितस्थुण- 
९, (, स्वलासाभिरा १७, ^, स्थूणाः समभि- 
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सू. १५. वतीयोऽध्यायः 

स्थणाराजमभिगरयं संभितस्य स्थूणाः समभिृेति “सलं च शरद्धा चः” इति 
पूरव।।६॥ ““यज्ञश्च दक्षिणा च” इति दक्षिणे।।७। “बं चोजं च” इत्यपरे॥८॥ 
“ब्रह्म च स्ते च"! इत्युत्तरे।।९॥ “श्रीतुस्पे”।।१५॥ “धमेः" स्थूणाराजे॥१२॥ 

‹‹ अहोरात्रे" द्वारफरके ॥१२॥ ““सेवत्सरः'” पिधाने ॥१३॥ (“उक्षा सपुरः" 

इतयभ्यक्तमहमानं स्तृपस्याधस्तान्निखनत् ॥१५॥ संस्थिते बास्तुकरणे 

शोभिते च समन्ततः ॥१५॥ 

क, के क 

यज्ञच...... दक्षिणे || “यक्शश्च” दस्यनेन मन्ब्ेणं दक्षिणे स्थुणे समभिष्भुशसि ॥ 

षठ... ...अपरे ॥ स्थूणे समभिसृशति ॥ ८॥ 

ब्रह्म... ...इत्युत्तरे ॥ “ब्रह्म च" रस्यनेन मन्त्रेण उत्तरे स्थूणे समभि 

शाति ॥९॥ 

शरीस्तृपे ॥ “भीस्तूपे'” इति स्त पममिशरशात । मन््रलिज्गास्तुपक्शेनमेव स्तुष- 

करणस्यापि क्षणम् ॥ १० ॥ 

धेः स्थूणाराज | ““धमः”” इस्यनेन मन्त्रेण स्थुणाराजमभिम्शति ॥ १९१९ ॥ 

अषहोरान द्रारफडके ॥ “'जहोरात्र'' दस्यनेनमन्त्रेण द्वारफरके अभमिमूराति ॥ 

संवत्सरः पिधाने । “संवत्सरः! इव्यनेन मन््रेण कवारममिशदाति ॥ १२३॥ 

उक्षा सथुदर......निखनेत् ॥ “उक्षा समुद्रः” श्यनवयो मभ्यक्तमद्मानं स्तूव- 

स्याधस्तानिजनेत् ॥ १४॥ 
# स्थिते भ ® स्थिते व सिते ८ [अय 

संस्थित... समन्ततः ॥ बास्तुकरणे संस्थिते शोभिते गन्धपुष्पादिभिरल- 

कते । चकारात् समभ्यगलङ्कते । ततोऽन्तत उक्तानि कायांणि करोति ॥ १५॥ 

१, ^1 2710 {. मृश्चति ५५, ॥\ 0111118 {1118 *014. 

२, 41 ४10 (, मृशमिति ६. 4 0170118 {1118 014. 

३. "' 0118 वास्तुकरणे ७. ^ 0111118 स्यृणा 

४, 1. 808 बा ८, 1, पृष्पगन्धादिमिः 
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सबिषरणे कौषीतकग्यसूभे [अ. १. खं. ६. 

अथ तृतीयः खण्डः 

(अग्निं दधामि मनसा शिवेन इत्यप्नि प्रणीय “पृथिवीं शैवा ह 
्रतितिष्ठख' इति भाग्रेषु नवेषु दुशेषुदङ्म्भं नवं मणिकं वा प्रतिष्ठाप्य 

आपोषिष्ठीयाभिस्िषभिः पूरयिता “अरिष्टा अस्माकं वीरा मा परा सेचिनो 
धनम्?» हेत्यपिधाय रथन्तरस्य स्तोतरियेण पुनरादाय कङ्कप्कारं तिखः प्रह 
जुति ॥१॥ वामदेग्यस्य मध्यन्दिने ॥२॥ ब्ृहतोऽपराहते ॥२॥ साविन्या- 

अथ तृतीयः खण्डः 

अचि... .. दाति ॥ भथ संसिते व्रास्तुकग्ण समन्ततः शोभिते च (अर्भ 

क्धामि'' इत्यनेन मन्त्रेण प्रणीय । अगारे पव सवाथा ऽचिगरह्यने इति चोच्यते । 

भयमपि नित्यो धार्यः । ततः प्रागग्रेषु नेवषु कुटषृद्कूम्भं नवमणिक वा भ्रनिघठाभ्य 

“"पूथिषीं शम्भुवा ह प्रतितिष्ठख'? इति । नदेष्विति सदो ल्नेण्विष्यथैः । प्रागत्रेष्वि- 

स्युदृगग्रनिनरुस्यथम् । तदपि दीप्यत । आपोहिष्टीयाभिः तिखमिः पूरयित्वा 

अरिष्टा थस्माकम्?' इद्यनेन मन्त्रेणापिधाय रथन्तरस्य स्तोत्रियेण “अमि त्वा दुर” 

इति प्रगाथेन पुनरादाय । कङ्ुप्कारं ककुषुत्तराक्ारमिष्यथेः । तिसन आहइतीः पूवाद 

ज््टोति ॥ १॥ 

वाप... दिने ॥ बामदेभ्यस्य स्तोभ्रियेण त्िख माहुतीरमध्यन्विने जुहोति ॥ 

सृह......राहे ॥ शदतः स्तोश्रियेण पुनराद्पय कञ्चपूकारं तिस आहुतीरप- 

रहे जुदोति ॥ ३॥ 

सावि... दधवेम् ॥ साविऽ्या च शताषृध्वेमनुखवनं जुहोति । रथन्तरस्य 

स्ोन्नियानन्तरं साविश्या च हातादृध्वं जुहोति ; नथा वामदेव्यस्य स्तात्नियानन्तरम् ; 

तथा इतः स्तोत्रियानन्तरम्-ह्येवमथेमचुसषनमित्युक्तम् । चराब्दश्च ताभिः 

समुश्वमाथेः ॥ ७ ॥ 

१, ^+, शभु प्रति {. दभुरवं प्रति ३, (' 01018 हति 

२ ^1 घीरमाबर (1. षीरमबर ४. ८^2. दायं 

[ 108 ] 



सू. ८.। तृतीयो ऽध्यायः 

चाज्ुसबनं शताद्ध्वेम् ।॥।०॥ महाभ्याहूतयश्चतन्नः । “वास्तोष्पते, इति चतस्रः । 
वास्तोष्पते धरवां स्थूणा सोविषटकृती दशमी स्थालीपाकस्य रात्रौ ॥५॥ 
उषं पएलमादाय जायया सहधान्ाः प्रपद्यते “इन्द्रस्य गृहाः शिता वदयुमन्तो 
वरूथिनः । तानष्टं प्रप सह जायया सह प्रजया सह पशुभिः सह यन्मे 
फिश्चास्ति तेने । मं शमं शिव रिव माय वः श्ान्ल्ये प्रपय्येऽभयंनो 
अस्तु” इति ।६॥ पएतयेवाहृताषाढयां पौणमास्यां खस्त्ययनमिल्याचक्षते ॥७॥ 
उद्धरेन्पणिकयतिषएठापनं गरहमवेशनं च ॥८॥ “सखस्ति नो मिमीताम्" इतिं 

= ५ पमहा..... रात्रा ॥ अथ रात्रो महाध्याहस्यादिमिः श्ालीपाकश्य नवाहुती- 

जदोति । सौपिषएटरृती दद्शमी इत्य॒द्नियमाथेः । ततः प्रशस्ते मुहं प्रतिपद्यते  ॥*\॥ 

उषं... . स्विति ॥ नता ज्येष्ठ पुजमादाय जायां च सदधान्याः इति प्रति- 
पद्यते (¶इन्द्रश्ध गहाः” इष्यनन मन्प्रेण ॥ ६॥ 

एत... षते ॥ पतयेवाश्र॒ता पचमेवाषाढयां पौणमास्यां खस्स्ययनमिल्या- 

चक्ष. आचायः । खस्स्ययनाभिनि फरनिमिन्तं नामधेयम् । खस्त्ययनाथमेव कतेग्य- 

मिष्य्थः ॥ ७॥ 

उद्ध......नं च ॥ त्ल्प्राप्ाधिदमुच्यते । मणिकप्रतिष्ठापनं गृहप्रवेशनं 

च अगारकरणमथंदेवं निव्तेते। ग ददि छते कतेन्यता अस्ति। ग्शोभाकार 

ष्यते, अवियेधात् । अञ्चिप्रणयनं निवतेते, अथादेव गृ्टास्याभ्रेर्षिं्यमानत्वात् । 

मणिकःःतिषठापनमुद्धरदिति सुन्मयानां पात्राणां नवत्वज्ञापनाथेम् । ऋते मणिका- 

द््यानि नवानि कुयादिति । गृहभ्रवेराप्रतिष्धो विवक्षितत्वाद् गृहानमिचधानाथै- 

त्वात् “शनद्रस्य गृहाः” शति प्रातत्वात् कतप्रयोगः । उपरपोद्धननप्रोक्षणादहिभिरगारं 

१. ^1 &114 1 011 च ८. ^1, खधजे {. सयन् 

२, 1 0111118 वास्तो . चतस ९. 1. तेन शमं रिवं क्षेमाय व्यानं 

२. 1. श्रवः 1. तेन हामि क्षेमाय दश्याम्ते 

४. ॥^1 20 7. धाम्थां १०. ^. मुद्ूतेति 

५. ॥1 811 ¶ू. रिराजघु ११. {,. प्रतिपद्य तौ 

६. 1, वर इति १२, 1, 0111118 ग्य 

७, (` 01018 सष प्रजया 
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स्षषिवरणे कौषीतक्गासूभे [. १. से, ४, 

पश्चसै जपति ॥९॥ अथ ब्राह्मणभोजनम् ॥१०॥ 
अथ चतुथः खण्डः 

(श्रामो मारण्याय परिददाहु हविश भहायमाय परिदेहि""हइति प्रामाभिष्का- 
मन् ॥१॥ “अरण्यं पा ग्रामाय परिददातु विथ महायमाय परिदेहि", इति 
ग्रामं पविशभनरिक्तः ॥२॥ 

("हन् भद्रान् सुमनसः प्रपचेऽवीरघ्रो वीरवर्तेः घुबीरन् । 
इरां वहतो ूतद्क्षमाणास्तेष्वहं सुमनाः सविक्षेयम् ।।' 

नवीङृष्य गन्धपुष्पधूपदीपमाद्यादिभिरलङ्कुतय । यथोक्तानि च रथन्तरल्तोत्रियादि- 

भिश्चत्वारि होमकमौणि । तानि यथाकाटं कतेबयानि । अन्येन कृतस्यागारश्य प्रपदेन 

यदर्थलुप्तं तक्निषतेते । अन्यद् गृहशोभादि कतेभ्यम् । पवेमेवेह केषांचित्पाटः ॥ ८॥ 

खस्ति......जनम्[जपति] ॥ “खस्ति नो भिमीताम्"" इति पञ्चच जपति । 
शखालोपाकदोमानन्वरं खस्त्ययनं कतेव्यम् ॥ ९ ॥ 

अथ ब्राह्मणमोजनम् ॥ १० ॥ 

अथ चतुथः खण्डः 
ग्रामो .....स्क्रामन् ।| “श्रामो भारण्याय'' श्येतं मन्भ जपेत् , ब्रामाद्रण्यायं 

निष्क्रामन् ॥ १॥ 

अर......रिक्तः ॥ वतोऽरण्यात् भ्रामं पुनः पविशन् “अरण्यम्? दयें 

मन्त्रं जपेत्, भरिकः किञ्जदादायेष्यथेः ॥ २॥ 

गदान् ......नीयः ॥ “गृहान् मद्रान इद्ययं मन्त्रः प्रपद्नीयः । भनेन मन्त्रेण 

प्रमिशेदिष्यथः । सदेतत्कतेष्यम् । भदरहदत्सादवता हि भवितभ्वम् । नारब्याद् 
प्रमेण भवषितभ्यम् ॥ ३॥ 

१, 42, माहायमा परि ४, 41, बीरतरः 

२, ¶. 38.06 18 [€ छण गि ५. ^\1. माणं तेष्वहं 

10108 & श्कर 8$11810168. ६, 4 0111118 एवं 

1. प्रविशेभिक्तः ७, ^ ०0711४8 मा 

३. ^+ ४११६ प्रप्ते गहाम् 
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षू. ६.]  हतीयोऽभ्वायः 

इति सदा भरपदनी यः ॥२॥ अनाहिताभिः भवरस्यन् शरहान् समीक्षते 

(इमान्मे पित्तातररूणा गृहान् गोपायतं युवम् । 

अधिनष्टानविहतान् पूषेमानभिरक्षतु ॥” 

इति । (“अपि पन्थामगन्महि” इति च ०॥ प्रोष्यायन् गृहान् समीक्षते “शहा 

मा बिभौतिमा मे बिभ्यतो बिभ्यतेषमूमे विश्रदरसुमनाः सुवचाः ग्रहानपि 
सुमनसा मोदमानः । येषां मध्ये विपवसतन्ति ये सोपनसो बहु । एहानुपहयामह 
ते नो हिन्वन्तु जामयः । उपहूता इह गायः उपहूता अजावयः । यो नस्य[अथो 

अभ्मस्य] कीलाल उपहूता अजावयः!” । ““अस्योपसये मारिषदयं शरेष्ठ दधा 

४११ इति यष्यमभिषुपस्थाय कस्याणीं वाचं प्रब्रूयात् ॥५।; “विराजो दोहोऽसि 
विराजो दोहमशीय मयि विराजः पद्याये दोहः” इति पावप्रतिग्रहणमं ॥६॥ 

अनाहिताभिः..- --ति च ॥ “मां मे मिक्राबरुणाः' शश्यनेन मन्त्रेण "अपि 

पन्थामगन्महि" शद्यनयचा च गृहान् समीक्षते । अनारितान्निरिति आहितान्नि- 

निवुस्यथेम् ॥ ४ ॥ 

प्रोष्य... ब्रूयात् ॥ गोष्यायन् परल्यायन् प्रवासात् समीक्षते “गृहा मा 

बिभीत मामे बिभ्यत दृष्यनेन मन्भरेण "अजाष्यः'' इस्येवमन्तेन । “अम्य” इति 

मन्जेण गृ्टामन्मिमुपश्याय कल्याणीं वाचं ब्रूयात् , न तदहः कुष्येदिष्यथैः ॥ ५॥ 

विराजो... ग्रहणम | “विराजो दोहोऽसि त्ययं मन्ः पायप्रतिप्रहणम् । 

येन पाद्यं प्रतिगृह्णाति स पाद्प्रतिग्रहणम् \ ६॥ 

१, 41, प्रवतनियः , प्रपतनीयः ५. †', सोमनसै 

२, ॥+1, अविभूतान् विजितानर्षेनान् ६, ^2 01118 योनस्य...सये 

1. अविनष्टानमिभतान् पूषेनान् ७, ", प्रहः 

३, 42 071४8 गृहान् समीश्चते ८, 1. ०1018 प्रोष्यायन् 

ई, 41, बभ्निय 
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सविवरणे कोषीतकगुह्यसूत्र [भ. ३, ख, ५. 

अथ पञ्चमः खण्डः 

अनाहितामिनेवं भारिष्यन्नाग्रयणदेवताभ्य इन्द्रा्निभ्यां विश्वेभ्यो 
देवेभ्यं; खिष्टटचतुर्थीभ्यः खाहाकरेण गषेऽ्रो हसा 'भरजापत्ये त्वा प्रह 
ग्रहणामि मह्यं भिये मद्ये यशसे परह्ममननाच्याव' इति हुनरेषाद् ग्रहं गदी 

(“भद्रान्नः श्रेयः समने देवास्त्वया वश्चेन समशीमहि ता । 
सनो मयोभूः पितवावरिशेहरं नो भवद्विपदे द चतुष्पदे ॥'' 

इत्यद्धिरभ्युक्ष्य तिः प्राश्नाति ॥९१॥ 

‹अपोऽसि प्राण तहतं ब्रवीम्यमोऽसि सर्वाण्यनु परिष्टः | 
समे जरां रोगमपनु्य श्ररीरादमा म एधि मापृधाम इन्दर ॥'' 

अथ पन्वमपः खण्डः 

अना... .. आति ॥ अनारहितासनिनवं प्राक्लिप्यन् तेन नवेन द्रव्येण स्थालीपाकं 

श्रपयित्वा । चयालीपाक इत्ययुक्तम् । “त पतेऽप्रयाजाः'' ह्येव प्राप्तस्याप्रयणस्य चिरोष- 

विधानाव् । खिष्टङ्तु्थीभ्यो देवताभ्यः खिषटरश्वतुर्थीभ्य शत्यात्रयणदेनाबहुत्वा- 

देवतानियमाथभुक्तम्। तस्मदिन्द्रान्र आग्नेन्द्रो घा वेश्वदेव्यावापृथिव्यौ चेति या 
उक्तास्ताभ्यः खिष्ठेृश्च ते च सखाहाकारेण हुत्वा याज्यापुरोजुवाकयाप्रापेः तन्नन्रु 
स्यथः । खाहाकारेणेवेव्युकम् । चतुर्थीग्रहणें सोम्यदयामाकनितरस्यथंम् । ततः 

सिष्ृदनन्तरं शषाद् ग्रहम् “प्रजञाप्रतय त्वा ब्रह गृह्तामि"” इति ग्रहीत्वा । हतशे- 

षादिष्युक्तत्वात् । चिष्कदनन्तर मित्युक्तम् ; शतर्था हयमानशेषा हि स्यात् । ततो 

गृहमद्धिरभ्युशष्य “भद्रान्नः” दस्यनेन मन्ज्रण त्रिः प्राश्नाति । सङ्ृदेव मन््रमाह । 

तदुक्तं बहुशः “समश्ीमि”' इति मन्नालङ्गत् प्राशनदन्त्रः, नाभ्युक्तगमन्घरः ॥ १॥ 

अपोऽसि......नाभिभू ॥ “ अमोऽसि ” हइत्यनय्चा हदयदेरमभिश्दय 
("प्राणानां ब्रन्थिरसि,, इति नाभिमसमिश्राति ॥ २॥ 

१. ^11 €९€]0{ ^2. अहि ५. ^1 810 ¶. प्राश्चीयात् 

२, { ०५१8 द्ावापरथिनीभ्यां ६. 1, प्रायाजाः 

३. {. 8 [४८९ 18 1४ ० 01 ७, 1., सिष्टकरते 

11711 खाहाकारेण ८ ^. नामिमृराति 

४, 1, दैषताः 
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च्, ८.] तृतीयो ऽभ्यायः 

इति हृदयदेशमभिमृश्य “प्राणानां ग्रन्थिरसि मा पिस्रस'' इति नाभिम् ॥२॥ 
(“भद्रं कर्णेभिः" इति यथारूपम् ^तचचक्षुः''इत्यादित्यभुपस्थ।य।।२॥ “परि वैपखेदं 
ेञ्जन्तु घोषिण्यस्सं मा खस्थ गोपते मा वो रक्षो मनो रिषत्" ““ूषा गा अन्वेतु 
नः'› इति गाः प्रतिष्टुमानां अनुमन्तरयते॥।४॥ “परि पूषा?"इति परिक्रान्ताघु॥।५॥। 

“व्यासामूधश्तुविलं मधोः पूणे धृतस्य च । 
ता नः सन्तु पयसखतीवेहीगष्टि धृतास्य॑ः ।।'' 

(आ गावो अग्भन्'” इति सप्तागतासु।६॥उत्तमामाङ्कमेन् “मयो भुबोतः) इति च 
सक्तेन गोष्ठगताः॥। यासु प्रथमा प्रजायत तस्याः पीयूषं जुहुयात् ““सेवर्सराणं 

भद्र... .. स्थाय ॥ “भद्रं कर्णेभिः इत्यनया यथारूपं कणौदीन्यङ्गन्यभि- 

मह्य “तश्च्चुः' दत्यादिष्यमुपद्याय होमं संस्ापयति ॥ २३॥ 
®. 

परि......यते ॥ “परि चपखः' द्यनेन मन्त्रेण “पूषा गा अन्वेतु नः इल्य- 

नयचो च गाः प्रतिष्ठमाना अनुमन्त्रयते ॥ ४ | 

परि... न्तास्ु ॥ “परि पूषा" दइस्यनयचौ परिक्रान्ता गोष्वुमन््रयते॥५॥ 

यापस्तामूधः......सप्तागताघ्ु ॥ “यासामूधः” श्येतं मन्त्र च “आ गावः"! 

शति सत्त ऋचश्च गोषु[गोष्वा गतासु जपति ॥ ६॥ 

उत्तमा......गताः || उत्तमामाभिः सह कुवन् “मयोभूवातः'' इति सुक्तेनाचु- 

मन्त्रयते ॥ ७ ॥ 

यापुष.... दाभ्यम् | प्रतिवत्सरं तासां या प्रथमा प्रजायेत तस्यां 

पीयुषम् “संवत्सरीणं पय उसखियायाः'' दति दाभ्यासुरभ्यां जुहुयात् । याघदुक्तमन्र 

कमे॥ ८ ॥ 

१, ^1 8710 (, समा ७. ८\1 ४110. ^\2, घतस्य 

२. ¶', धस वेदं ^1, वसस्ेदं ८. 441 8116 "1. गताधरु 

३, "' ४116 4 1. त्रनम्तु ९. ^2 910 [0. गतायाप्र 

४, ^1 20 {, समान १०, 41 11त 11). प्रजायेति 

५. ग! त ^1, अक्षो नवो रिषन् ११. 1. 01118 अङ्गानि 

६. ~. मानाबु 
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सविषरणे कोषीतकगुदयसूभे [अ. ३. ख. ६, 

य उल्तियायाः” इति द्वाभ्याम् ।८॥ या फाद्णुन्या उत्तरापात्रास्या सा रेषलया 
[पदयते तस्यामङ्गरक्षणानि कारयेत् “भुवनमसि सहस्रमति रायस्पोषं माषो 
धत् । अक्षतमस्यरिषं चिरालन्नं गोपायति । याव्रतीनामिदं करिष्यामि 
[यसीनाष्तरासां क्रियासम्” इति ॥९॥ यादे यमां प्रजायेत पदहावप्राहृति- 
भदैखा मघं दयात् ॥१०॥ 

अथ षषः खण्डः 

अथ इषोत्सगेः ॥१॥ कातिक्यां पोणमास्यां रेवत्यां वाश्वयुञ्यां च 
वां मध्ये घुसमिद्धममि कृतराज्याहुतीजहोति इह धृतिरिह खध्ृति- 
पनं धरणं माते धरुणो मातरं धयन् । रायस्पोपमिषमूज॑पस्मास दीधरव् 

या फालयुन्या... .. क्रियासमिति ॥ चै फाद्गुम्या उत्तयामावास्या सा 
तेषल्या यर्दा सम्पद्यते, तष्यामङ्गलक्षणानि कारयेत् “भुवनमसि” इत्यनेन मन्त्रेण ॥ 

यदि......दधात् ॥ यदि कदाचित् गोयेमौ प्रजायेत महाभ्याहतिमिहष्वा 
धमसू वद्याद् ब्राह्मणाय । महाष्याहृतिभिरिति न वक्त्यम् ; इत्वेव्युच्यमानेऽपि 
मनादे्ो चेक्षिय्तौ व्याहृतय पव मवन्ति; इह महाव्याह्ृतिभिरिति क्रियाथेमुक्तम् । 

तस्मात् प्रङतिवत् कमे कत्वा आवापस्थाने तिस्रो महाञ्याहतीजैष्टोति । तां दधा- 
दिष्येतावता सिद्धे, पुनर्यमखुपिति बत्साभ्यां सह दधादिल्येवमथेवुक्तप् ॥ १० ॥ 

अथ षष्ठः खण्डः 

अथ... .. स्षगे; ॥ अयदानी बृषोत्सगों वक्ष्यते ॥ १ ॥ 

काति... ... ष्णस्य ॥ कातिक्यां पौणेमास्यामाभ्बयुरभ्यां | युज्यां ] रेवस्यां वा गवां 

मध्ये छ्ुसमिद्धम्नि रत्वा तस्ि्नाज्याहतीजहोनि “दह धृतिः” दस्यनेन मन्त्रेण । 

“पूषा गा अन्वेतु नः'* इति पौष्णस्य मम्बगणस्य ऋग्मिश्च । परिभाषासिद्धस्य।ज्यस्य 

१, ^11 @6९)#¶). तस्या मङ्गलं क्षणानि ६. 41 &110 11. मातरं ष्णो 

२, ^1 9.1 ~. स्पोषाय सुचोदसमक्चत ७. ^ 07118 या 

३. ^1 8110 ~, गोपायेत् ८, 1. 0111108 यदा 

४, 41 ६०१ 7, बल॑ दयात् ९, 1. यमसोदनं दात् 
५. 1 8110 †. अवसजं १०. ^ , नियमाद््ाद्तयः 
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स. ९.] तृतीयोऽध्यायः 

खाहा, “पूषा गा अन्वेतु नः? इति पौष्णस्य ॥२॥ हुतवैकवर्ण द्रिवणं विणे 
बायोषा युयं छादयति प्यं वा युथं संछादयति ॥२॥ रोहितो वैवं स्यात् ॥५॥ 

१ 0 क 

सवाद्गेरपेतः ॥५॥ यथे वचेखितमः स्यात्तमलकृलय ॥६॥ युय बरुर्याश्वतज्ञो 
¢ $ 

वत्सतयः ॥७॥ ताश्चाख्कृदय ।<॥ 

५८ युवानं परि वो ददामि तेन क्रीढन्तीश्वरतं परियेण । 
मा नश्शाप् जनुषा संविदाना रायस्पोषेण समिषा मदेम ॥ 

पुनरिहाञ्याहुतिग्रहणं [न] परिमाषासिद्धमिदमाज्यम वाचनिकमिदं द्रभ्यान्तरमिद- 

माञ्य स्यादिष्येवमर्थमर  तश्मादिष्ट प्रतिनिवृत्तिः । तस्माद्यावदुक्तमिह कमं स्यात्! 

पोर्णस्येष्यन्न नु करणाथेस्दात् तृतीयया वक्तव्यम् : तथा हि सति प्रत्यचं होमो न 
स्यात् , एकवचनचोदि तत्वात् । षष्ठया पुननिदरो ऋग्भिरित्यध्याहारः क्रियते ॥ २॥ 

हल ४ यति ॥ इत्था ्ोमानन्तरमेव पकवणे चा द्विवणे वा यो युथं छाद् 

यति उध्वतम व्यथः; यं वा यूथं सरूछाद्यति नीचतमो वेष्यथैः ॥ ३॥ 

रोहि......व स्यात् ॥ रोदित एव स्यात् ॥ ४॥ 

सवाङ्गरपेतः || स्यात् । एकवणे वेति सिद्धे अभिमतपक्षनियमाथेमिवमुषख्यते, 

स्बाङ्गेखपेतश्च स्यात्॥ ५॥ 

युथे.......र्खयं ॥ यूथे षचैखितमः स्यात् › तमेधंविधं दृषभमलङ्कष्य ॥ ६॥ 

यूये ....तये; ॥ ता आदाय ॥ ५॥ 

ताश्राङ््कुल ॥ ८ ॥ 

एतं... यते ॥ “पतं युवानम्'' इत्यनेन मन्त्रण वृषभेण संहता अनुमन्यते ॥ 

१, ^1 87 ( 0 यं वा युथ ६. 4. आञ्यमस्या 

सछादयति ७, 1५. स्येत्याहुः 

२. 1. बेदयात् ८, ^ 20१8 मत्स्यात् 
३, ^1 80 1. मा वश्चात्र ९, ], 0015 यूये.. त्वः ॥ ता 

४, 41 810 ~, सुभगा आदाय ॥ ताश्रा्कृतय ॥ 

५. 1. अवाच 
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सधिधरणे कौषीतकगृष्यसूत्र [अ. ३. ख. ७. 

इ्यतरुमन्तयते॥९॥ नभ्यस्थे इषे “मयोभूवातः' इति च सृक्तेन।।१०॥ स्वासां 
पयसि स्थारीपाकं श्रपयित्वा ब्राह्मणान् भोजयेत् ॥११॥ 

अथ सप्तमः खण्डः 
अथात उपाकरणम्॥। १॥ ओषधीनां मादुभतरे॥२।भरावण्यां पोणेमास्याम् ॥ 

३॥ हस्तेन श्रवणेन वा ॥४॥ अक्षतसुक्तानां दधिष्तमिश्राणां प्रस्युचं बेदेन 
जहुयादिति देक आहुः ॥५॥ चुक्तातुवाकोदयाः ॥६॥ अध्यायार्चेयाव्राभिरिति 

नभ्य... क्तेन ॥ नभ्परखे वृषे “मयोभूवांतः” इति सूक्तेन चानुमन्त्रयते । 
नभौ भरो नभ्यः। नभ्ये सितां नभ्यसखः। इद मुख्या्थासम्भवात् गौगकट्पना; 
नभ्यद्य इति गवां मभ्यसे बृषे अयुमन्त्रयत इस्यथः। अयमेव च पाठः ॥ १०॥ 

€ [ ® [ ब ह. ४4 (+ (१) [1 

सवा...... जयेत् ॥ अथ तादस्मन्नरन सवास। गत्रा पयस खयारोपाक्र श्प 

यित्वा ब्राह्मणान् भाजयेत् ॥ ११ ॥ 

अथ सप्रमः खण्डः 

अथा......रणम्र् ॥ अथात उपकरणं वक्ष्यते । उपाकरणमिति खखाध्या- 

योपाकश्णम् । तथेव च शाखान्तरेषु ॥ १॥ 

ओष्......भोवे ॥ भोष्रधीनां प्रादुमौवे तत् कवेभ्यम्, वषौखिल्यथैः। तन्न 

हि प्रायेणौषधयः प्रावुभंवन्ति ॥ २॥ 

इदानीमभिमतपक्चषप्रदशेनायं षिरेषवचनम्- 

श्रावण्यां... ..पास्याम् ॥ श्रावण्यां पौभमास्य। तत् कतैभ्यम् ॥ ३ ॥ 

हस्ते......न वा ॥ तस्िन्नेव मासे दस्तेन वा श्रवणेन वा ॥ ४॥ 

अक्ष... ... आहुः ॥ अक्षतसुक्ताना यवसुक्ताना द्य चृननि त्राणां वेदेन प्रत्यचं 

जुहयात्--इति देके भाचायां भहु; । अशचायग्रहणं विसपणथेम् ॥ ५ ॥ 

सुक्ता......काय्याः॥ मादा मवा आद्याः, सुक्ताचानः अनुवाकाद्यामिः 

ऋम्मिजहुयाद्वा ॥ ६॥ 

अध्या......केयः ॥ मभ्याया्ाभिरर्ैयााभिश्ववुरभिः जुहुयादिति माण्डू 
केय आह ॥ ७॥ 

१, &1 814 †{. काद्याभिरिति बाध्या. २, 1, उषरकरणं 

याष ३. ^. मात 
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व्. १२.। तृतीयो ऽध्यायः 

च माण्दुकेयः ॥७॥। अथ ह साह कौषीतकिः वेदेभ्यो देवेभ्यः छन्दोभ्यः 
कुषिभ्यश्योति।।८॥ ““अभ्भिमीके पुरोदितम्"' इयेका॥९॥ “कुषुम्भकस्तद वीत्" 
('आवद्स्त्वं शकने मद्रमावद् 'श्रृणाना जमदभ्निना" “धामन्ते विश्वं ु वनमधि- 
भतम्” “गन्ता ना यज्ञं यज्ञियाः सुशमि" “यो नः खो अरणः" प्रतिचक्ष्व? 
“आप्र याहे मरुषखाःः “यत्ते राजञ्छतं हविः" इति द्रयुचाः ॥१०॥ 
^तच्छंयोरारृणामह'' इय श्न ॥११॥ दतशेषाद्धतरिः प्राश्य 'दधिक्राग्णो 
अकारिषम्? इटाचम्यापविरय महाव्याहृतयः सावित्रीं वेदादिभभूति 

अथ... . भ्यथ[ञ्रति] ॥ सयदानीं कोपीतकिर्भगवानाचा्यैः खाभिघ्रायं भाद 

स--वदेभ्यः देवेभ्यः छन्दाभ्यः ऋषिभ्यश्च ॥८॥ 
ल $ ण भ ( ®. भ ० ~ ५०् [कष्य परिपाल... . इवयक्रा ।} ^“ अश्निमीरे पुरोदिनम् '› इष्येक्रा ऋग्भवति ॥ ९॥ 

कषु .... द्रयचाः ॥ ययर्चानद्रस्यथमेकेत्ुक्तम् । कुषुम्भकस्तदश्रवीत्” इत्ये 

वम्राद्यो नव श्यचाः ॥ १०॥ 

तच्छ... सेका ।। प्कति संशयनिवृचयर्थसुकतम् ; ध्तरथा ू्तरयुशरार्थं वेति 
सदयो हि स्यात् । इह यावदुक्तं कमे । अप्रकृतस्वादपूचेत्वादक्षतसुक्छानाम् ॥ ११॥ 

ततः 

हुत...... वाच्य ॥ इुनशेषाद्विरादाय “द्धिक्रान्णो भक।रिषम्' इत्यनया 

प्रा्याचम्योपतिदय महाव्याष्तीः साविच्रीं वेदादिप्रश्चति किञ्चित् खस्स्ययनानि 

च सूत्मानीह्यपराधौनि जपित्वा “अश्निमीढे" इति सूक्तम् खस्स्ययनमाक्ो जपिश्वा 
“भा नो भद्राः” “'पराषतः*' ““लयसृषु," इति खक्तामि खस्त्ययनानि जपति । अथाचार्यः 
स्यस्ति वाच्य । इष्ट यावदुक्तं खस्तिवादनम् । आचम्योषपविदयेति न वक्तडयम् । 
आचमनं स्श्रतिसिद्ध मुपवेश्चनं च परिभायासिद्धामिति । पवं तद्यंधिकवचनमन्यमर्थं 
सूचयति, तस्ाच्छिष्यस्यापि प्राह्नादि भवति ; दतस्था आचार्यस्यैव शमविष्यत् ॥ 

१, ^1 8.7. देवेभ्यो बेदेभ्यः 

२, &1 81 1 &१ खमानीवाकृतिरियेका 

३. 1. देवेभ्यो वेदेभ्यः 

ई, ८ 01111४8 च 
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सविधरणे कौषीतकरष्यसूभे [भ. ३. खं, ८. 

लस्त्ययनोानि च जपित्वा, आचाय खस्ति वाच्य ॥१२॥ तदपि मवति- 
उपाकमेणि चोत्सगे तिरालं क्षपणं भवेत् । 
अष्टकाञु तथेव स्याश्छन्लयासु च रातिषु ॥१३॥ 

अथ अष्टमः खण्डः 
अथात उत्सगेः ॥१॥ माधघशुह्कपक्षप्रतिपचपराजितायां दिति पुण्ये 

दशे परत्यस्य रोष्टन् “श्वास इत्था इति प्रतिदिक्षमृषीश्छन्दांसि देवताः 
रद्धामेषे च तपेयित्वा प्रतिपुरुषं पितरः ॥२॥ ८“उहुल्यम्”, “चिलम” “नमो 

तद... . तिषु ॥ तत्र श्छोको भवति- 

“उपाकर्मणि चोत्सगं जरिरात्रं क्षपणं भवेत् ।" 

क्षपणमिष्यभ्यायोपरम इत्यथैः । 

“अष्टकासु तथेव स्याश्टस्वन््यासु च रात्रिषु ॥'" 

तथेव स्यात् । उपाकरणानम्तरं जिराज्नादुभ्वमधीयीत ॥ १३ ॥ 

अथ अषमः खण्डः 

अथात उत्सः ॥ अथात उत्सर्गो वक्ष्यते । उरसं इति खाभ्यावोर्सर्मः ॥१॥ 

मधि......तरः ॥ मघश्चक्कपश्चप्रतिपदि अपराजिवायां भ्रागुदीख्यां विरि 

पुण्ये देशचे “शास इत्था"? इष्यनयचा प्रयस्य टोष्टान् प्रतिदिशम् , चरतु [?]तश्ोर्षेतंत 
मन्त्रम् , “लो टान्"इति द्रष्यपरस्वाश्चोद्नायाः, भिन्नत्वाच्च कमणः । ततो यथोक्तमद्धिः 

ऋषीन् छम्वांसि देवताः भ्ामेधे च तर्पयित्वा प्रतिपुरुषं पितरः तपंयितभ्याः । 
प्रथमानिदंशः प्रयोगमेदा्थः यथोक्तं च[१]॥ २॥ 

उदु... ..न्मासान् ॥ "उदु जातवेदसम्" ““चिन्रं देवानाम्” "(नमो मित्रस्य” 

८“विश्नाङ् शत्, इति सूक्तानि जपित्वा ततः प्रभृति अथषह्ठान्मासान् छन्वा्ि 
विभामयन्ति । भा भोवण्याः पौर्णमाद्या सनभ्याय श्यथेः ॥ २॥ 

१, ¶' 010४8 खस्ति...तदपि ४, 1५. हययांबपनेत 
२, (, 8806 18 1 छप 01 ५. 4. तन्यप्रथमा 

11४1118 अथ. ..माष ६, ^, विण्याः 

३, ^+ &11 ¶. पक्षे 
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. ६. तृतीयो ऽध्यायः 

पवस्य" “विश्राद् श्रत्" इति सुक्तानि जपित्वा छन्दांसि विध्रामयन्य- 
षष्ठान् मासान् ॥२॥ अधीयीरंेदहेरावष्ुपरम्य प्राध्ययनम् ।।४॥ 

अथ नवमः खण्डः 

अथोऽपरमम् ॥१॥ उस्वातिष्वाकालिक्रम् ॥२॥ अन्येष्वद् शतेषु च ॥२॥ 
वेदयत्स्तनयिल्ुवरषेषु ति सन्ध्यमेकाहम् ॥४॥ श्राद्धमोजने ॥५॥ दशाहमघेषु च 

अधी......यनम् ॥ अधीबीरंश्वे्द्ाराश्रमुपरम्य प्राभ्ययनं कयात् › मध्य- 

प्रनप्रारम्धणं कुर्यात्; अधीयीतेत्य्थेः । त्रिरात्रं क्च पणमेति प्रागुक्तम् । त्रिविधोऽ- 
नभ्यायविक्ृदप उस्सरगे ॥ ४॥ 

अथ नवमः खण्ड, 

अथोपरमम् ।¦ तस्यैवाधीयानस्य उपरमं वक्ष्यामः । भनध्यायं वक्ष्यामः ॥ १॥ 

उत्पा......छिकम् ॥ उत्पतषृत्पन्नेषु आकालिकै यदा उत्पात उत्पद्यते, भथ 
"वोभूतेऽष्या तस्मात् कालादनध्यायः। उत्पात इति विनाशदेतुभूतानामद्भूतानामग्न्यु- 
प्पातानामास्या ॥ २॥ 

अन्ये... ...षु च ॥ आश्चर्थमद्भुतमिस्यनथान्तरम् । यत् प्रायेणा्तम पू 
कद्ाचिवुद्धषति, तद् इूतमित्युरयते । उत्पाताश्चाद्भृतान्येव । तस्मादद्चतेष्विष्येवं 

घक्तव्यम्, उभयप्रसिद्धेः । पवं तर्हिं पधग्विधानमन्येष्वद्ूतेष्वनिस्यो ऽनभ्यायिधि- 

रिति शापनाथैम् ॥ ३॥ 

विधु...... काम् ॥ तिखप्वपि सन्भ्याञु विदयस्स्तनयिः्चुव्षेषु सस्सु पकरर 
नाधीमीत ॥ ४॥ 

श्राद्ध भोजने ॥ पक।!दमिष्यदुवतेने । श्राद्धं भुक्त्वा पकां रात्रि नाधीयीत ॥ 

दश्षा.....षुच॥ व्थेषु सूतकेषु च दशां नाधीयीत । आशोचाह- 
मिद्यथैः ॥ ६॥ 

१, 41 81 ¶'. मयति ६. 1. 0101#8 प्रथक् 

२, ^1 800 ({. प्रागध्ययनम् ७. 1. 0118 {€ 818 81 {116 

३, ^\11 €४९6]५ ¶ 01 च 6011068 ४116160. 
४, (¶'. सन्ध्याहमेकाहं ८, 1. 07018 {18 ०10. 

41 8110 4.2. निषु सन्ध्यामेकाहं ९, ^. शो चाहं 
५. ^. रत्य 
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सविषरणे कौषीतकगुशसुभे [भ. २३. ख. ९. 

घतकेषु च ॥६। चतुदेश्यमावास्ययोः ॥७॥ अष्टकासु ॥८॥ वासरेषु नैभ्येषु 
च ॥९॥ आचाय चोपरते दशाहम् ॥१०॥ शरुस्वा तिरालम् ॥११॥ तेसपूरवाणां 
च प्रतिग्रहे श्राद्धे ॥१२॥ सब्रह्मचारिणि समेलय ॥१३। परेतमनुगस्य पितृभ्यश्च 
निधाय पिण्डान् निक्षाम्।॥।१४॥ सन्ध्यायाम् १५॥ पवेसु।।१६।अस्तमिते॥ १५७ 

चतु... .. .स्ययोः ॥ चतुदेदयमावास्ययोनां धीयीत ॥ ७ ॥ 

अष्टकासु ॥ अष्टकासु नाधीयीत । अष्टमीष्विव्यथैः ॥ ८ ॥ 

वास..... षु च ॥ बासखरेध्वित्यथैः। नभसि भवं नभ्यम् । सकारलोपो 

यकारपरह्ययश्च ; नीहरगृहेषु च वासरेषु नाधीयीतेव्यथैः ॥ ९ ॥ 

आचा... .श्राहम् ॥ आचार्ये उपरते दशां नाधीयीत ॥ १० ॥ 

धत्वा... ...तिरातम् ॥ दशादादृध्यै श्रुत्वा तिरतं नाघीयति ॥ ११॥ 

तपू ......भाद्धे ॥ ततपू्ौणां ्रादधपूर्वागां द्रव्याणां प्रतिग्रहे च त्रिरा 

नाधीयीत ॥ १२॥ 

च [द [कद [4 

सव्र... पल्य ।॥ समेद्य सब्रह्मचारेणा तसन् सब्रह्मच।रिणि नाधीयीत । 

अनुद्षातो वाधीयोत ॥ १३॥ 

प्रत ..ज्निश्षाम् । प्रेतमजुगम्य पितृभ्यो निधाय पिण्डान् निशामेकां नाधी- 

यीत ॥ १४ ॥ 

सन्ध्यायाम् ॥ सन्ध्यया नाधीयीत ॥ १५ ॥ 

पवेधु ॥ पवस नाधीयीत ॥ १६॥ 

अस्तमिते ॥ आदिष्ये च अस्तमिते नाधीयीत । सन्भ्यायामिलेवेदं सिद्धम् । 

तद्मादस्तमित इति समीपवाची । अंधिदक्चसुयेकाले नाधीयते; ॥ १७॥ 

१, ¶! 010105 सूतकेषु च ५. ^, नीहारदयद्धेषु वास 

२, 41 811 (. अग्रेषु ६. 1. 01108 अनुज्ञातो षाधीयीत 

१, ^11 6266] 4.2. तत्पुत्राणां ७ ^. अधिकब्क्ष- 

४, (` 8110 ^+, चारी 
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सू. ३२.] तृतीयोऽध्याय ‡ 

सापशब्दे ॥१८॥ इमशाने ॥१९॥ शुद्रसं निकरे ।॥२०॥ ग्रामारण्ये ॥२१॥ अन्तः- 

शवे प्रामे ॥२२॥ अदशेनी याभ्रवणी यानिष्टाघ्राणे ॥२३॥ अतिवातेऽम्रे वषति॥ 
२४॥ रथ्यायाम् ॥२५॥ बाणश्चष्दे ॥२६॥ रथस्थः ॥२७॥ शुद्रवच्छनि ॥ 
२८॥ हृक्षारोहणे ॥२९॥ अवटारोहगे ॥२०॥ अप्प ॥३१॥ कन्दलाम् ॥३२॥ 

सापश्नब्दे ॥। स्मशब्दे नाधीयीत । न हि साम अनभ्यायहेतुः ; तश्ोक्तम्- 
'ऋग्यज्ञुषां च सामशब्दः” इति ॥ १८ ॥ 

दमशाने ॥ शमशाने नाधीयीत ॥ १९ ॥ 
शुद्रसननिकर्ष ॥ श्द्रसन्निकपें नाधीयीत ॥ २०॥ 

प्रामारण्ये ॥ प्रामारण्ये नाधीयीत ॥ २९ ॥ 
अन्त... ग्रामि ॥ अन्तम्ष्यो मध्यवाची , अन्तद्ावे भ्रामे नाधीयीत ॥२२॥ 

अद्......घ्राणे ॥ अदक्षेनीयाश्रवणीयानिष्टाघाणे नाधीयीत पूत्तिगन्धादिषु ॥ 

अति......षेति | अभ्रे वर्ष॑ति अतिवाने नाधीयीत । व्षतीव्ुक्ते अभ्र इति 

गम्यते । तस्मादभ्र इति न वक्तव्यम् । पवं तहिं द्वावनध्यायहेतु--मतिवातेऽभ्र 

नाधीयीन; वषेति नाधीयीत इति । अथवा चया ऽनध्यायष्ेतवः कैदपरूपाः-- अति- 

घाते नाधीयीत, अभ्रे, बषति । वं च सस्यध्ययनक्षय एव स्यात् । प्रायेण हि साभ्रं 
नभः । तस्माद् द्वौ हेतू इनि वूमः॥ २४॥ 

रथ्यायाम् ॥ रथ्यायां मदासगे इत्यधेः \ २५॥ 

बाणशब्दे ॥ बाणशब्दे तन्शीखरे नाधीयीत ॥ २६ ॥ 

रथस्थः ॥ रथस्थश्च नाधीयीत ॥ २७ ॥ 

शुद्रवच्छनि ।॥ श्रुद्रवदिति शद्रसय शुन साधम्येज्ञापनाथेम् । तस्मात् 
““ल्ुनोपहतः सचेखस्नातः' श्येतमादयो विधयः रद्रस्पशेनादिष्वपि भवन्ति ॥२८॥ 

टृक्षारोहणे ॥ इक्षमार्य च नाधीयीत ॥ २९ ॥ 

अ......त्याम् ॥ नाधीयीत ॥ ३०--३२॥ 

१, 1 ४१५१8 मेषे 41 8५8 मे ४, 4. अतिपाति 

२, {. 0111118 सामशब्दे ५. ^. कल्याः अतिपति 

३, ^ ४१४ ऋच वायं दूर्वा 
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सविषर्णे कौषीतकगृह्यसूतर [अ. ३, ख, ९, 

आतै॥।२२।नत्रः२४।।उच्छ४१।।२५॥। सं करमे॥ २६॥ $ शहपश्चवापन आ सानात् 
३७॥ उद्सादने ॥२३८॥ साने ॥२९॥ अभ्यञ्जने ॥४०। संवेशने सूतिकोदक्या- 
भ्याम् ॥४१॥ अवहितपाणिः।॥४२॥ सेनायाम् ॥४२॥ अञेजञ्जति ब्राह्मे ।॥४४॥ 

आर्तो ॥ भार्तिरिलयातंसंयुक्त उश्यते ॥ ३२ ॥ 

नम्र! ॥ न्न नाधीयीत ॥ २४॥ 

उच्छिष्टः ॥ उच्छिष्टो नाधीयोत ॥ ३५॥ 

[संक्रमे ॥ नाधीयीत ॥ ३६॥ 

केश... ...नात् ॥ केशादीनां वापने भा सानात् नाधीयीत ॥ ३७॥ 

उत्सादने ॥ उच्साकनमुद् वैनम् । वसिन् नाधीयीत ॥ ३८ ॥ ] 

स्नाने ॥ खाने नाधीयीत ॥ ३९ ॥ 

अभ्यञ्जन ॥ अभ्यञ्जने नाधीयीत ॥ ४० ॥ 

संवे......क्याभ्याम् ॥ सदह उपवेरानं संवेशनम्; सूतिकया संवेशने उड् - 

श्यया च संवेशने नाधीयीत ॥ ४१॥ 

अव......पाणिः; ॥ अवहिनपाणिर्नाधीयोत । अव्रहितपाणिरिति पृष्ठतः 
सदहितोभयपाणिरच्यते ॥ ४२॥ 

सेनायाम् ॥ सेनायां नाधीयीत ॥ ४३ ॥ 

अश्रु... हमणे ॥ मोजनादं ब्राह्मणे भोक्तकामे च केनचित्करारणेनाभुज्ञति 

सति सस्य सविधे नाधीयीत । मञुञ्जतीति किमेतद्रूपम् १ नज शन्तं न भवति, 

परसेपदस्वाव् । "भुजोऽनवने" इति ह्यासमनेपदविधानम् ; तेष कोषः । ऊन्धूस- 
मेतद्रुपम् । "“छन्दोवत्सूत्रम्'' इति । भभुक्तवतीति वा पाटः ॥ ४४ ॥ 

" ए, भुञ्जन्ति 

, (१, ब्राह्मणेषु 

„ ^ 810 1. 0111४ 1118 8प्त{18. 

, (€ [एनगप्र०प प्राता 1018068 18 0101116 17 ए०॥। 16 

6010168 07 ध16 ९6०06, 

५. ^\. समीपे 

० ४ ९१ =. 
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सू. ५०. शसीयो ऽध्यायः 

गोषु च।।४५।अतिक्रान्तेश्वधीयीरन्।।५६। एतेषां थदि किञ्िदकापमभ्याभवेः 
पाणानायम्यादिलयं निरीत्ष्यातः परमपीयीत ॥४७॥ शिदुत्सनयिस्युवषेवः 
कठपे ॥४८॥ वषेवनेमधंषष्टेषु च ।४९॥ तदप्येतत् । 

अश्नपापो मूलफलं यच्ान्यच्छराद्धिकं मतरेत् । 
परतिग्र्याप्यनध्यायः पाण्यास्या ब्राह्मणाः स्पृताः ॥ 

गोषु च ॥ भभुक्तवस्छु गोषु च केनचित्कारणेन अभषर्द्धेषु तेषां समी 

नाधीयीत ॥ ४५॥ 

०१ अति......यीरन् ॥ अवदितकालानामनध्यायहतुनां कालनियमः क्रियते 
अतिक्रान्तेष्वधीयीरन् । अतिक्रान्तेषु तक्हरेव पुनरधीयीत ॥ ४६॥ 

पते... .. .यीत ॥ पतेषामनध्यायकारणानां किञ्चित् कारणमभ्यामवेदर्घ 

यानेषु, प्राणानायम्यातमेनान्मदासित्वा{| मादिष्यं निसीक्ष्यातः परमधीयीत ॥ ४७ 

विद्यः... ...कस्ये ॥ विद्यत्स्तनयिर्नुवषोः श्रयो ऽनभ्यायहेतव उक्ताः । तान् घज 

यित्वा इतरे ऽमध्यायहेतवो भवन्तीति । कट्प इति तक इति बेदावयवस्य भास्या 

वष......षु च ॥ वेदानामिति च भर्धषषटेषु मासेषु मध्ययनकथेषु[कालेष 

सस्सु वषवजमनध्यायहेतवो भवन्ति । पतदेव विद्युदादीनां पृथक्त्वे तु कारणम् 

अतिषाते भने व्षतीष्यस्य घा प्रतिषेधः । उभयावां षषवजंमित्यविशहोषवचनात्॥४९ 

तद..... स्मृता इति ॥ तदिति तत्े्यथैः । पतद्पि भवति- 

'अन्नमापो मुलफलं यश्चान्यच्टररादिकं भवेत् । 

प्रतिगरह्याप्वनभ्यांयः पाण्यास्या ब्राह्मणाः स्यूताः ॥ 

इति मक्षादिप्रतिग्रहणे पाण्यीस्या ब्राह्मणाः स्ता इति हेतुवचनम् ॥ ५० ॥ 

१, ^2 9008 कारणानां ५. † 81 ^1. अय 

२. (1, काम ६ &. तमनादासित्वा 

३. 4.2. भ्यधयेत् ७, 4. ध्यायवाण्या 

४, (1 भात् ^. निरीक्षेत ८ ^. वाण्या 
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सविषघरणे कोषीतकग्यसूभे [अ. ३, खं. ९, 

इति ॥५०॥ न्यायोयेतेभ्य एवावपियेत् ॥५१॥ प्राद्शख आचायः भरलयद्ुख 
इतरः ॥५२॥ द्री वा ॥५२॥ भूयांसस्तु यथास्तनम् ॥५४॥ अधीहि मोः 
इत्युक्त्वा आचायेः “ओम्, इतीतरः परतिषधाधीयीतं ॥५५॥ अधील्योप- 
सेन विरताः स भो इद्युक्त्वा यथायथम् ।५६॥ विख विरामस्तावदिलेके ॥ 
५७॥ नाधीयीतारमन्तरा गमेयेद।समानं परिदरन्तोऽधीयीरन् ॥५८॥ 

0 क के € भ ० @ क 

न्यायो ..... तयेत् ॥ स्यायोपेतेभ्य पवावतयेत् । वेदं कैादिष्यथः । उ¶- 

नयनघतनियमादिसंयुक्तेम्बो ऽन्येश्च शुशरृषादिमिंःः शिष्यगुणेयुकतेभ्य वव विचां 
दधात् । नान्वेभ्यो ऽसुजादि संयुक्तेभ्यः। तदुक्तम्--'“विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगामः? 
इति दास्या श्छोकाभ्याम् ॥ ५१॥ 

प्राष्य... तरः ॥ मध्यापनविधि वक्ष्यामः । प्राद्ाखर भाचाये उपविशेत् ; 

परह्यब्यख इतरः ॥ ५२॥ 

द्री वा।॥ ढौ चेष रो प्रह्यञ्यख उपविश्चतः॥ ५३॥ 

भूरयां......सनमर् ॥ यदि भूयांसः शिष्याः स्थुः यथ।सनं यथावकाशमासते ॥ 

अधी... यीत ॥ "अधीहि भो” इव्युकैत्वा आचाय आह । ओमिल्युक्स्वा इतरः 

प्रतिपद्य भारभ्येद्यथेः। अधीयीत । “मोमभ्यादाने" इति शाखान्तरे प्टुतविधा- 

नम् । इहैव वा प्लुतेन पाठः । मोम् इति प्लुतं छस्वा आह ॥ ५५॥ 
£, ५५ + (~ + ६५ (^. 

अधी......थायेम् ॥ अधी पुनराचावैसुपसगद्य अभिवाचेल्यथेः । "विरता 
कम भो' श्युक्स्वा यथाथ यथाप्राप्तं श्ुश्रूषादहि कमे करोति ॥ ५६॥ 

विश्च... व्येके ॥ अधीयव विखृ्टमिधक, विशमस्ताषदिस्यक ॥ ५७॥ 

नाधी......सानमू(रयारन्] ॥ ते चापि व्यवायं परिदरन्तो ऽधीयीरन् येन 
केनचित् ॥ ५८ ॥ 

१. ¶' 91 ^1. म्यायो वेदेभ्यः ५, ^^1. गमने चास्मान 
२. ¶. एवं बतेयेरन् ६. 1. दद्यामित्यथः 

10 ४1त ^2. एवं वतये ७, ^. दिरिष्य 

१, (7 8110 ^1. यथासुखं ८, 1. ०118 ४18 &त ध्र, 

४, ¶ृ' 210 ^4, अधीयीरन् ९, ^. 07108 डक्स्वा 
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ख, तृतोयो न्यायः 

यदि चेद् दोषः स्यात् तिरातर्ुपोष्याहोरात्ं बा सावित्रीं चाभ्यावते- 
यित्वा यावच्छक्तयात्।५९॥ देण्डस्यान्तरागमने ब्राह्मणाय यत् किञ्चित् । 
अतः परमधीयीत ॥६०॥ 

अथ दक्षमः खण्डः 
अथातो वैश्वदेषः॥१॥ केषदेवस्य सिद्धस्य सायंमातग््ेऽप्ो जुहुयाद् ।।२॥ 

छे (व (व | ७९ ४ 

यदि चेत्......शक्षयात् ॥ दोषो यदि चेत् स्यात्, अन्तरागमने यदि चेत् 
स्याविष्यथः । च्रिरात्रमुपोप्याहोराघ्रं वां सावित्रीं चाभ्यावतयित्वा यावच्छक्घयात् 
तावद्धीयीतेश्यथेः ॥ ५९ ॥ 

दण्ड... .. यीत ॥ दण्डस्यान्तसागमने चतदेव कृत्वा ब्राह्मणाय दद्यात् । 

दानमुभयत्र । अतः परमधीथीत ॥ ६० ॥ 

अथ दन्चपः खण्डः 

अथातो वेन्वदेवः ॥ अथेदानीं वैश्वदेवो वश्यते। वेश्वदेव इति क्मनामधेयम्॥ 

वेश्व......हुयात् ॥ वैश्वदेवस्य वैश्वदेवार्थसिद्धस्य सायंप्रातगृ्येऽप्नो वश्य- 
माणेमेन््रेजैद्यात्। ग्य दस्योपासननिच्स्यथमुक्तम्। न हि वैश्वदेव इति द्यं 
प्रसिद्धमस्ति। यददनीय गृहे प्रसिद्धम् , तदेव वैभ्बदेवकब्देनोखयते । न वेभ्वद्वाथेम्, 

सर्वाय इति च प्रदृशेनार्थम् ; प्रयोजने नान्नपयुक्तो वेश्वदेव इति । तस्मादसलन्न समर्थे 
द्रभ्ये वैश्वदेवसमथ च सति वैश्वदेव एव च कतैव्यः। सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयादिति 
केचिव्ाहुः; तस्मात् श्चारटबणमधुमांसवजम् । अथवा यदश्नाति तद्धविः स्यात्; 

तदुक्तम्-- “यदन्नः पुरषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः” इति । किन्तु यल्प्रधान 
छषुखपतिघातार्थमोद नादिकं तद्धविभेवति, न शाकसूपादि, तद्म्यवहरणोपाया्थ- 
रवात् । शाकादीनि च खप्रधानस्वे यः द्ाकमेवाक्नाति तस्य वद्धिः स्यादेव । यदज- 
काये मुख्यं तस्य जुहुयात् । किमभिघाये जुहुयात्? “नासंस्कृतेन जह्यात्” इति 

वचनात् धृताभावे अद्धिषा प्रोक्ष्य जुहुयाद् ॥ २॥ 

१, ¶ 8५११६ अहरहः ४, 1 ४116 41 01011 अतः 

२, ¶' 8१०१8 ताषत् ५, 4. प्रतिसिद 

३, 42 01010 यत् 
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सविषरणे कोषीतकगह्यसूओ [भ. ३, ख. १०. 

("महान्तं कोकम्") इति तिः पयुक्षति सवेत ॥३॥ “अग्नये खाहा” “सोभाय 
खा” “¶ृन्द्राभिभ्यां खाहाः “मरद्राजधान्वन्तरये खाहा" “श्रजापतये 
खाहा'” “अनुमतये खाहा" (“श्रिये खाहा'” ““सरखदलये खाहा!? “कष्णे 
खाष्टा'” “विष्वेभ्यो देवेभ्यः खाहा ““सवाभ्यो देवताभ्यः खा” (अभ्रे 
सिषे खहा” इति हसवतासा देवतानाम । अथ वास्ठुमध्य बलि ह२त्।.४॥ 
एताभ्यश्चैव देवताभ्यो नमो ब्रह्मणे ब्राह्मणेभ्यश्च वास्तोष्पतये नषः ॥५॥ 

पहा... वेत ॥ “महान्तं काशम्, शस्यनयचां निः पयुक्चध्यन्नि सवत्र । 

अन्यत्रापि पयकष्य खखमिद्धे जुहोति श्स्येवविधेषु अनया त्रिखिः पयक्षति । ननु- 
परकातवदिति पयुक्षणे प्राप्तम्, भोदनत्वात् । ्ाखीपाकल्वात् न प्रकृतिरिष्ट भवति, 

भतद्भतोपदेशत्वात् । यदि स्यात्, स्थालीपाकस्येत्यषक्यत् । हविषो उयभिारत् 

ष्यालोपाकस्येव्ययुक्तमिति चत्, पयुक्षणक्रिधानान्न भवति । उत्तरत्र च वक्ष्यामः- 

याधदुक्तमिह कर्मेति ॥२३॥ 

अद्म... हरेत् ॥ खाहाकारविधानं किमथैम्! खवाहकारविधाने नमस्कार 
इति । तच्च विधातव्यम् । पुरस्तान्नमस्कारा उपरिष्टान्नमस्काराश्च मन्त्रा रदयन्ते। 

हत्वेति न वक्तव्यम् , विहितस्वात् संदायनिबुच्यर्थम् । अत ऊभ्वै बलिहरणमिति । 
अथवा परिसङ्कयाथेम् , पता एव देवता हुत्वा ; न परकृतिवदिनि । अथेनासां देवताना- 

मग्न्यादीनां वास्तुमध्ये बिं हरति ॥ ४॥ 

एताभ्यः... . नमः ॥ प्ताम्यश्च वक्ष्यमाणाम्यो दवताभ्यो वास्तुमध्ये बि 

हरति । यथा धकश््यमाणा एवमेव पुर्घाक्ताः स्युरपीति अग्न्यादीनामपि नमस्कार 
निमसस्काराथेनेष करणं कृतम् । तस्मात् 'अन्नये नमः 'सामाय नमः' इष्येषमेव 

पूर्वोक्ताः स्युः, “अश्नये खिष्टकृते नमः इति । यत ऊभ्वेम् "नमो ब्रह्मणे ब्राह्मणेभ्यश्च' 

इति । खष्ाम्बः पुरस्तान्नमस्कारायुकषेणाथेम् "नमो ब्राह्मणेभ्यः" इति ; वास्तोष्पतये 

१, ¶ 001४8 सोमाय...प्रजापतवे ६. 1, 8६06 18 1९४ ० शि 
खाह भ1100 नमो ह्म 

२. ^1] 62८ नु ¶्' 00;॥ खहा ७, ¶' 8१०६ नमो 

३, ¶\. मरद्राजाय भम्ब्तरये खहा ८. ^, कारे विघने न 

४, 41 81 ¶' 0701४ हत्वा ९, ^. 09१ देवतानां 

५. { ४००6 हुत्वा 
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ष्. ८.1 वु ्ीयो धवाः 

अथ दिक्षां प्रदक्षिणं यथारूपम् भ्न इन्द्राय रेन्दरेम्यश्व" (नमो यपाय 
याम्येभ्यश्च' “नमो वर्णाय बराहण्येभ्यश्च' “नपर; सोमाय सोम्पेभ्पश्च' 
“नमो बृहस्पतये बाहेस्पलयेभ्यश्च'' ॥६॥ “नमो परुद्ध योऽधिभ्यौम्? ““नम- 
श्छन्दं भ्य ऋषिभ्यश्च", इलयंपराजितायां दिशि ॥७॥ (ननपस्पाध्यायात्रये"' 

(“नमो निरेत्य" ८नमो वायवे ८“नमो शुद्र(य' इति प्रदक्षिणमेव ॥८॥ 

नमः । देशान्यत्वाश्नमस्कारविधानमगन्यादिभ्यो देवताभ्यः सदैवापो दा पुष्पाणि 

च प्राखीरितः काय हुतशेबेण, “प्राद्न्यायानि देवकर्माणि? इति वचनात् ॥ ५॥ 

अथ..... ग्यथ ॥ अथेदानीं दिशां यथारूपं प्रदक्षिणं षरि हरति । यथारूप- 

मिति देवतासबन्धे, यथादष्तथा यमवर्णसामानां दक्षिणस्यां प्रतीच्यामुदरीचयां 

च दरीनात् । परिशेषात् परथमविधानात् प्रदृक्षिणत्रिधानाच्च इन्द्राय प्राच्यां भवति । 

मभ्यमरीस्या शोषं पथगपो दसा इन्द्रायेन्देभ्यश्चति। चशब्दः पुरस्तान्नमस्करारार्थः। 

पवमिह सर्वचशभ्वार्थो ऽवधा्यैः। प्राङ्न्यायत्वमेव अनेकेषु सह अपोदानाथं च 

सह चोदितानाम् । तथा दक्षिणस्यां यमयाम्यो ; तयोदक्षिणतो मध्यमरीव्या । उच्तरतः 
क. © भ, कि 

बृहस्पतिबार्हस्पलयो ; ऊध्वांयामिति द्टखात्तयोमेष्ये विधानम् ॥ ६॥ 
क 

नपा... दिश्षि | अपराजितायां दिरि सोभ्यदेशास्ागियथः, मरगाद्- 

यश्चत्वारः ॥ ७॥ 

नमः... ..मेव ॥ पवकारकरणं दिह्ां यथारूपमेवेति पृथद्प्रवाना्यं प्रति. 

देवतं नमस्कारविधानम्। तस्मत्पृथम् अपोत्रानम् । दक्षिणपूवेष्यां दिशि सन्ध्याया- 

मम्रये, दक्षिणपध्िमस्यां दिशि निरैषयै, उत्तरपश्िमस्यां दिरि वायवे, प्रागुत्तर- 

घ्यां दिशति रुद्राय प्रदक्षिणम् इति चोक्तम् ॥ ८ ॥ 

१, ^\1 9.7 ¶. वार्णेम्यश्च ५, (. 908५6 18 1 0पौ 0 

२, ^ 1] 1088. 1680 अश्विभ्यः 1118 ०1८. 

३. ¶ू, ४११8 अथ ६. ^. साम्यं दात् 

४," खाध्याय ` ७. ^. सन्ध्यायां नये 
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अथादिल्यपण्डढे “नमोऽदितये आदिल्येभ्यश्च नमो नक्षतेभ्य ऋतुभ्यो नमो 
मासेऽभ्योऽधमासेभ्यधाहोरातेभ्यश्च संवत्सरेभ्यः पूष्णे पथिकृते धाते विधात"! 

न, ० १ ५५ (4 श, = क क ॐ अ 

इति ॥९॥ परद्धचश्चेव देदनेषु ।॥१०॥ “नप ओषधिवनस्पतिभ्यः" इस्युटूखले 
“नमः पजेन्यायाद्धथः'' इति मणिके ॥११॥ "विष्णवे" दृषदि ॥१२॥ नमः 
भिये शय्यायाः शिरसि ॥१२॥ पादतो भद्रकाख्यै ॥१४॥ अदश देशे “नमो 
मिताय११।१५॥ “नमो विज्ञाताभ्यो देवताभ्यः” इत्युत्तरतो धनपतये च।॥१६॥ 
अथान्तरिक्षे ““नक्तंचरेभ्यो नमः” इति सायू॥१७॥ ''अहश्वरेभ्यो नमः”? इति 

अथा......इति ॥ आदिव्यमण्डके आदिलयादीनाम् ।नमो नक्षत्रेभ्यः” इति पुर- 

स्तान्नमस्कारस्येव प्रव्यक्षविधानाथेम् । पूयः सहापो दातव्याः। ततो नक्ष्रादीनाम् 
अ्धमासेभ्यश्च इयस्यानपरिपटिताश्चशष्डाः । विधात्रे च इति तत्र योज्यम् ॥९॥ 

पर्......नेषु | नमर्कारप्रयुक्तस्वान्नोक्तः नमो मवद्धय ईति । पवकारकरणं 

बहुरवावधारणाथेम् । देहनेष्वेय मेवनेषु न क्रियते, नोद्टललादिबहुत्वेऽपीति । 

तस्मादुलूखरश्चेयेकस्िश्नेव क्रियते ॥ १० ॥ 

नम,.....णिके ॥ पजेन्यायाद्धथ इति पक पव मन््रः, चकाग्दाभावात् ॥१९॥ 

विष्ण......पदि ॥ विष्णवे नमः । प्रयुक्त एव ॥ १२॥ 

नमः... खये ॥ नमो मद्रकाव्छया इति मवल्यानन्तर्यात् ॥ १३--१७॥ 

अ्नुगु......लाय \ अचुगुतते देश्चे भमो । तस्यादेव च स देश्षो मैत्र ई्युखयते॥ 

नमो वि......तय च ॥ अथोत्तरतः “नमो विज्ञातेभ्यो देवताभ्यः" “नमो 
धनपतये च” इति सहेव दौ भवतः ॥ १६॥ 

अथान्त... ...सायम् ॥१७।। 

अह...... प्रातः ॥ १८ 

१, ^1 8110 ¶, गेषहनेषु ५. 1 प्रयुक्तता नोक्ता 

२. गु), भ्याभ्यः ६, 1. नत्वेव 

३. ^2. शय्यायां शिरसि ७, ^^ 07118 नमो भद्रकाटय 

४, .^1 8.10 ¶ ४१ एवं ८, ^, सम्देशो 

[ 198 ] 



सू. २५.] तृतीयो ऽध्यायः 

प्रातः ॥१८॥ ^ये देषासः!” इति च ॥१९॥ अथ प्राचीनावीती दक्षिणतः शेषं 
निनयेत् “वेऽ्निदग्धाः'” इति ॥२०॥ देवषिंपितृगणेभ्यो द्ातिथिमाकाङ्केद् 

आ गोदोहात् ॥२१॥ यद्यतिथिरागच्छेद् यथाशक्ति पाद्मासनमन्नं दश्वा 
भ्रोलियं भोजयेत् ॥२२॥ ब्रह्मचारिणे वा भिक्षां दयात् ॥२३॥ अनन्तरं 
सोवासिर्नी गभिणीं बाङान् स्थविरा भोजयेत् ।॥२४। श्वभ्यश्च पाकेभ्यश्च 

येदे......इति च ॥ “ये देवासो दिन्येकाव्श ष्य, श्यनय्चा सायधरात- 
रन्ते नमस्कारः ॥ १९॥ 

अथ......िदग्धा इति ॥ अथ प्राखीनावीचीभूत्वा दक्षिणतः शोषं निनयेत् 

“ये ऽच्धिद्ग्धाः'› इति ॥ २० ॥ 
भ भ + ॐ गे नर ध (| 

देव......दाहात् ॥ देवर्षिपितृगणेभ्यो द्वा । प्रङृतस्योपसंहारवचनम् । 

पञ्चयजेषु गणनाथैमतियिमाकाङ्कद् गवामा दोहात् ॥ २९ ॥ 
[क [द [च् (~~ ४०९ 

यद्रतिथिरागच्छे......त् ॥ तस्मिन्कारे यद्यतिचिरागच्छेत् तस्मै यथाशक्ति 
सखगृश्यानुपरोधेन विषेषेण।र्मनश्चाच्ुपरोभ्रेन--आत्मायत्तं हि कृत्लं कर्म पाद्य- 
मासनं दखा-दद।तीष्यथः । ध्रोज्ियश्चेद्ा गच्छेत् न सर्वयज्ञेन पूजमेत् ॥ २२॥ 

ब्रह्म......द्द्रात् ॥ ब्रह्मचारिणे भिक्षां वा दद्यात् । तेन चास्यानिथिपूजना 

ता स्यात् । आ गोदोहादू्वमपि प्राग्मोजनाद्तियिरगच्चछेत्, यथादाक्ति 
ददयादेव ॥ २३॥ 

अनन्त......जयेत् ॥ ततोऽनन्तरमेव । सौवासिनी कुमारी वधू । सोवासिनी 

गर्भिणीं बारान् खविरांश्च भोजयेत् ॥ २५॥ 

श्वभ्य......विति ॥ पतेभ्यो भूमावावपेत् । इतिशब्दः प्रकारवाचि । पतितानां 
च भूमो निवैपेत् ॥ २५॥ 

१ 9 ^ 1 8116 1.8 गोदांहात् 
# ५ । प्रातगम्ते 

२, ¶, 0118 ब्ह्...खविरांश्च भोज- ५. ^. आत्मा यर्हि 

येत् ६, ^. आवपेत् 

३, 1 01118 वा 
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वयोभ्यश्चावपेद् भूपादिति ॥२५॥ नानवसमश्नीयात् ॥२६॥ नङ; ॥२७॥ 
न पूवम् ॥२८॥ तदप्येतहषिराह ॥२९॥ 

(्रोघपन्नं विन्दते अप्रचेतास्सत्यं ब्र्रीपि वध इत्स तस्य । 

नायेमणं पुष्यति नो सखायं केवराघो भवति केवगादी ।'इति॥२०॥ 

षण्णामरध्याणामन्यतम आगच्छेद् गोपश्ुमजमन्यद्वा यत्सामान्यतमं मन्येत 
त्युवीत ॥२१॥ आचायायाग्रेयः ऋलिजे बाैस्पत्यो किाह्नाय प्राजापल्यो 
राह रेन्ध्रः परियाय पेतः सातकायेन्द्रमिः ॥२२॥ यद्यसङ्कस्संवस्सरस्य 

नान...... प्रीयात् ॥ अनवत्तमहुतं अङृतवैग्वदेवमित्यथेः, नाश्नीयात् ॥ २६॥ 

नैकः! | एकश नाश्नीयान् । अतिथिद्धितीय पवाश्रीयादि्य्थैः ॥ २७॥ 

न पुवेम् ॥ पूवैमेनेभ्यो दसा भश्चीवात् । उक्तध्येवार्ध्य उपसंद्(र्वचन - 

मुर्नियमना्थैम् ॥ २८ ॥ 

तर......राह | “नानवषत्तमश्नोयाक्नेको न पूर्वैम्"¶ति यदुक्तं तदषिरण्याद ॥ 

पाध... .दीति ॥ ऋग्थं नैरुक्ताः प्रष्टव्याः ॥ ३०॥ 

षण्णां .. .. वीत ॥ ““षटश्या भवन्ति'” इति ये अध्या उक्ताः, तेषामन्यतमो- 

ऽतिथियेदागच्छेत्, तस्य गोपश्नुमजमन्यद्वा यत्सामान्यतमं मन्येत, सत्छरर्बीत । 
तत्पचविव्य्थः । इद स्ामान्यतममिति कार्यसामान्यं मांसजानपित्यथेः । श 
विधमानस्य प्रति्निधिषचनम् ॥ ३१ ॥ 

आचा... ... ग्यः ॥ स पश्युराचायायाप्नेयः स्याद् । पवसुत्तरेषामपि यथा- 

वचनम् । विषाय इति श्वश्युरः । आचायेदिवद््भ्बश्युर इति तृतीयः श्वद्युर उक्तः । 
धच्णामित्थुक्ततवाश्च बहुर पव विषाष्टः ॥ ३२॥ 

यथ ......येयुः ॥ संवस्सरस्येति स्तम्यथै षष्टी । पकसिन्संवत्सरे अनेकशः 

लोमेन यदि यजेत कताष्यो पचैनमरुत्विजो याजयेयुः ॥ ३६ ॥ 

१, ॥+1 8 ¶ृ". बैबाद्यः ३. ^, ऋणां 

२. ^1 26 1, एेग््राग्योः 
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सू. ३५.] तृतीयो ऽभ्यायः 

सोमेन यजेत इृताध्यी एरैन॑ याजयेयुः ॥२३३॥ नादढृताध्यीः ।३४॥ 
तदपि भवति - 

मधुपक च सोमे च पितृदेवतकमेभि । 
अलेव पर्चवो हिंस्या नान्यतेल्त्रवीन्मनुः ॥ 
आचार्यश्च पिता चोभौ सखा चानतियिगृहे' । 
ते यद्विदध्युस्तत्छुयादिति धर्मो विधीयते ॥ 
नेकग्रामी णमतियि विपो्यागतमेव वा । 
उपस्थितं ग्रहं बि्याद्धायो यत्राप्रयोऽपि बा ॥ 

€ (९ 4 (५ छ _ भ 
नाकृताध्योः ॥ अषृताध्यौ न याजयेयुः । तथेतरे यज्ञकर्मणि ऋत्विजो ऽन्यत्र 

संवत्सरे सकृदेव ध्यो भवन्ति--्स्येतदुक्तं भवति ॥ ३९॥ 

तदपि भवति पधु......रिति॥ मधुपक च सोमे शति लक्षणा । न हि सोमकर्मणि 
हिसाकर्म विद्यने, तदङ्गभूनेषु तु कर्मसु विधते; तस्मात् सोभ इति रक्षणया श्रौतेषु 
प्युकमखिक्यथः । पितृरेषतकमेणीति वचनान्मरस्यमांसप्रकारसयुक्तमन्न, ब्राह्म- 
णेभ्यः स्यात् । अच्क्ासु पितुकर्मैव । दैवतकमणि-- वानीं दैवतक्मंणि इति सौकिके 
देवयागे उपष्ारादो इति । अन्रैष पशवो हिंस्याः नान्यत्रेल्यत्रवीन्मनुः । अ्दिसा- 
लक्षणो धभ इत्युत्सर्मः । पतेभ्यः कारणेभ्यो ऽन्यश्र विन्तेषेण प्राणिदया क्षायां ॥ 

अनतिथिरिति चतुर्थोऽयं प्रतिषेधः । पते अतिधिक्ायें न नियोज्या श्यः, 
पतेषु गृहेष्वागतेषु । किन्तु ते मस्मे यत्काय विद्ध्युः तत्कुयादिति धर्मो विधीयते ॥ 

पकम्रामिकमेकम्रामनिवासिनमिष्यथेः । अतिथि ने कुर्यात् विप्रोष्यागतमेव वा 
तमपि बि्रोप्यागतं कुर्याद्वा दक्षिणेह्यथः । जातस्याख्या प्रभूता दक्षिणा यत्र ६ति 
विश्य निष्को शाग्बिवत्समासः। गृहे वेश्वदेवकरणाथे गृहलक्षणधिधानम् । भाय 
बन्र तत्र षा शृहसंक्षा। अपिवा अग्नयो मन्रतेत्रषा॥ 

१, ^+ 270 †. सोमवता ६, ^ ४५8 पदयुषु 

२, ^+1 86 ¶' ६५१ तदपि शोकाः ७ 14 होमः 

३. ^+1 811 †. मवेत् ८. ^. नहि योज्याः 
४, ^1 ४ (,. विप्रोष्य यहमेव ९, ^, तनन 

५९. ^1 ६7 1. प्रदक्षिण १०, 4 0171118 {118 ०014. 
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सविधरणे कोषीतकगृह्यासूतर [अ. ३, ख. १०, 

नोपवासः भरवासेऽस्ति पत्री धारयते व्रतम् । 

पुतो ् राताथ वा शिष्यः पत्री वाथ बि हरेत् ॥ 

अग्निहोत्रं बीवदीः काले चातिथिरागतः। 

बाङाश्च डुखब्दधाश्च निदेहन्त्यवमानिताः ॥ 

देवताः पितरो नियं गच्छन्ति ग्रहमेधिनम् । 

मागार्थपतियिधापि तेभ्यो निवेष्तुमहेति ॥ 

सिढान्युष्छयमानस्य अभ्रिहीलं च जहतः । 

स सुदतमादतते ब्राह्मणो ऽनवितो व्रजन् ॥ 

ओदपातरंत्त दातश्यमा काष्ठाञ्जुहुयादपि ॥ 

आ चुक्तादादुवाकद्वा ब्रह्मयज्ञो विधीयते । 

प्रवासे गरहस्थस्योपवासो न विध्यते । परक्ृतस्योपवासस्य प्रवास प्रतिषेधः । पल्ली 

भ्रवसतो भतैत्रैतं धारयते । प्रवास दस्यधिकारः । पु्राकीन
ामन्यतमो वैश्वदेवं कुयात् ॥ 

अच्चिष्ोच्रमिष्यनया उच्यन्ने!. । निर्वहन्तीति निन्दाप्रतिषेधाथो । तेषामवर्मोनो 

न् कायैः घेयस्कामेनेति ॥ 

देताः पितरः अतिथि च गृहमेधिना यदस्य नित्यमभिगच्छन्
ति मागधेवाथेम् ! 

तेभ्बो निर्वष्तुमदेति गृदस्यः ॥ 

सिलोऽछबृ्तेर्निहोत्रिणोऽपि सवै सश्तमावत्ते, किं पुनरन्येषामिल्याति- 

ध्यस्तुतिः ॥ 

जञा उदपाश्राव्पकर्षतो बातभ्यमेषातिथये । भपकषेत भ काष्ठा जहयादिति 

वैभ्वदेषचोद्ना । मनेन क।छेनापि वैश्वदेवं कुयोदेवेति वैश्वदेवस्य नित्यत्वा 

पकषत एव ॥ 

भा सुक्तावुजुषाकाद्वा ब्रह्मयज्ञो विधीयत इति । नित्यखाभ्यायो ब्रक्षयक्चः । 

दते पञ्चमदायक्षाः-सतिधिपूजना मचप्ययश्ः, देवयज्चंः वेभ्बदेवेन यो यशः 

१,. 41 910 `. प्रवाते च ५, ^, मे्धिं च 

२, + 9116 ¶ . पात्रा ६, ^ 01118 1118 016. 

३, ^1 8.6 ¶. कानां ७, ^, देवे लयो यशाः 

छ, 1, माना कायः 
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ह. ४] तृतीयो ऽभ्यायः 

एते पश्च परहायह्ला वतेन्ते यस्य निलयश्च; । 
स पुक्तः सवेषापिभ्यो नाकपृष्ठे महीयते ॥ 
वैश्वदेवमिमं ये च सार्यम्रातः प्रयुञ्जते । 
तदर्थेरायुषा कीलो प्रजामिश् समृध्नुयुः ॥ इति ॥३५॥ 

अथ एकादक्नः खण्डः 

अहरहराचायोयाभिवादयीत।।१॥ अभिगम्य गुरुभ्यथ।।२॥ समे श्रति- 
याय प्रोष्य प्रेयेलाश्रो्ियाय ॥२॥ (असावहं भो" इत्यात्मनो नाम निर्दिश्य 

देवयज्ञः, कवियशः, पितृयश्ः, ब्रह्मयशश्ेति पञ्चैते म्टायक्षा यस्य निष्को ववैन्ते 
स मुक्तः सवैपापेभ्यो नाकपृष्ठे महीयते । पञ्चमहायश्चस्तुतिरियम् ॥ 

दानीं वैश्वदेषस्तुतिः। इमं वैश्वदेवं ये च सार्यप्रातः प्रयुञ्जते; तदिति 
तस्माद्धेतारिलथेः ; अथोदिभिंः समभ्ययुरिति ॥ ३५॥ 

अय एकदशः खण्डः 

अह ..... .यीत ॥ अहरहराचायोयाभिवादयीत ॥ १॥ 

अभि... भ्यश्च ॥ गुरुभ्यश्च निह्यमभिगम्याभिवादयीत । गुरव शति 
कतिविक्श्बश्युरपिवृष्यमातुला उच्यन्ते, मातापितरो चापि । भपर्वयोभ्यां 
चांभिवादयीत, गुरुभ्य इति विशेषवचनात् ॥ २॥ 

समे......याय ॥ समेस्ये्थिकारः । अध्नोतियायाविच्ुद्धतराय प्रोभ्य प्रलये 

तवृहरभिबादयीत ॥ २॥ 

अभिवादनलक्षणमुच्यते- 

असा... पादो ॥ असावहं भो! इति प्रथमया आस्मनो नाम आदिश्य पाणी 

ब्यष्यस्य दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पादं सब्येन पाणिना सव्यं पादम्-पवं तस्य पदौ 
दक्षिणोत्तराभ्यामुपसङ्गह्य भमिषादयीत ॥ ७ ॥ 

१, ॥\1 816 (1. विमुक्तः ६. ^ 01118 {18 014. 
२, ^1 81) ¶. समृद्धिभि ७, ^, अयांदयः 

३, 2 0111108 भभिगम्य ८, ^, शूरः 
ई, 2. ओभियाय ९, ^, जपामि 

५. "[ 01018 नाम निर्दिश्य | 
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सविघरणे कोषीतकगृष्टसूभरे [भ. ३. ख. ११, 

ष्यद्यस्य पाणी दक्षिणेन दक्षिणं सन्येन सव्यं दक्षिणोत्तराभ्यां पाणिभ्याद्रुप- 
संश्च वादो ॥४।॥ असा उ इत्यस्य पाणी संगृष्ठ आक्षिषपाश्चास्ते ॥५॥ नातो 
यज्ञे न धमार जुगुप्सेत ॥६॥ न जनसमवायं गच्छेत् ॥७॥ नोपयुदिरेत् समे- 
यातन ॥८॥ अनाक्रोक्चकोऽपिशुनः ॥९॥ अ$ढं कुलः ॥१०। मेतिहः ॥११॥ 

नेकशरेत् ॥१२॥ न नग्नः ॥१३॥ नावहितषाणिः ॥१४॥ देवङृढायतनानि 

असा......श्षास्त ॥ भसा ड इतीतरस्तु अस्य पाणी पाणिभ्यां संगरृह्यादिषमा- 
शास्त खस्थ्यादिना ॥ < ॥ 

नाद्र... प्तेत ॥ अषृनोऽपि यकं द्रष्कामो यदि गच्छत् त्र ध्म न 
ज्ुगुष्सीत ॥ ६ ॥ 

न ज......गच्छत् ॥ जनसमूहमिल्यथः ॥ ७ ॥ 

नोप , .. श्ाज्न | जने समेत्यापि उपरि नोहिशतेत् । केनचिदक्ष्यमाणम्य 

ल्ञेषमार्द्य खयं न ब्रयात् ॥ ८ ॥ 

अना... .. शुनः ॥ अनाक्रोद्ाकः श्यात् , अपिद्युनः स्यात् ॥ ९ ॥ 

अङ्कु... ...ङटम् ॥ अनेकगरहपतररिनः[शी न] स्यादकारणान् ॥ ० ॥ 

नेतिहः ॥ शति ह राज्ञा करोति, इति ह भोजवगेः, इति ह ॒निद्यापियः। 

किवद्न्तीप्रियो न स्यात् ॥ ११॥ 

नेकश्चरेत् ॥ १२॥ 

न नप्र; । नप्नो नस्यात् ॥१२३॥ 

नाव..... पामि, ॥ परृष्ठतःकृतोभगपाणिने स्यात् ॥ १४॥ 

देव.....क्षिणम् ॥ देषङ्कङायतनानि प्रदक्षिणं डय् ॥ १५॥ 

१. ¶", पादावसाने ष्वत्यस्य ५. ¶'. 8708.66 18 1६ (पौ णि 

२, ¶. न व्रतो 11108 नावि .. .तनानि 

१, 1, 87806 18 [€ ० णः ६ ^ 8१06 प्रसितः 
1108 भमा . समवा ७, 1, निव्यप्रतिप्रीयः 

४, + 910 ^2, कुलं 
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१. ३२.| लुनीयो ऽष्य(य॑ः 

दक्षिणम् ॥१५॥ न हसेत् ॥१६॥ न धाषेत् ॥१७॥ न निष्ठीषेव् ॥१८॥ न 
कण्ड्मेत् | १९॥ मूत पुरीषे नावेक्षेत ॥२०॥ अ्रङ्ण्डयासीत ।२१॥ यथ्रेकवासा 
यज्ञोपवीतं दक्षिणे कर्णे कृत्वा ॥२२॥ नादिलयामिष्ुलः ॥२३॥ न जघनेन ॥ 
२४।नानन्तहितायां भूमो ॥२५॥ न दक्षपारोहेत् ।२६॥ न कूपमवेकषेत।।२७॥ 
"नेको वनं गच्छेत्॥२८।नातरि[नापि] पुबनं गच्छेत्॥२९॥न सेव शमश्ञानम् ॥ 
३०॥ सवस्ञो ऽदरहराप्टुवीत ॥२१॥ अष्डुल्योदकोऽन्यदरक्चपाच्छादयीत ॥२२॥ 

न हसेत् ॥ १६ ॥ 
न धावेत् ॥ १७॥ 
ने निष्टीषेव् ॥ १८ ॥ 
न कण्डुयेत् ॥ १९ ॥ 
मूत्रपुरीषे नावेक्षेत ॥ २० ॥ 
अवकरुण्ड्ासीत्त ॥ तयोः करणकाठे उत्तरे[तरीे |णावङुण्ठयासीत ॥ २१ ॥ 
यथे... एत्वा ॥ णकवासास्तस्िन्काठे यदि स्यात्, यश्चोपवीतं कणँ इत्वा 

भासीत ॥ २२॥ 

नादि... ...युखः ॥ आदित्यमभिपुखो नालीत ॥ २३ ॥ 
न जघनेन ॥ आदिष्यं पृष्ठतः कृत्वा नासीन ॥ २५ ॥ 
नान......भूमों ॥ अनन्तर्हिनायां भूमो मूत्रपुरीषे न कुर्यात् । फिञ्चिदन्तरधायैव 

कुयात् ॥ २५॥ 
न हृक्षमारोहेत् ॥ २६॥ 
न कूषपवरेक्षेत ॥ २७॥ 
नेको वनं गच्छेत् ॥ २८ ॥ 
नापि धुवनं गच्छेत् | धुवनं कलहमिलयथैः । धुवनं न गच्छदपि ॥२९॥ 
नत्वे... जानम् । दमश्ञनं न त्वेव गञ्छेत् ॥ ३० ॥ 

सव......वीत ॥ ३१ ॥ 
अष्टु... ...यित ॥ भष्टुस्योदकः अविहतोदक द््यथेः। भद्रंशरीर पवा- 

न्यद्वखमाच्छाग्येत् ॥ ३२॥ 

१. (1. 9802 18 [€ छप 0 ३. 41 8110 (1, नातिधुवनं 

11171 कणं कृत्वा ना ४, 42. प्टुत्योदकमन्यद्रलनं 
२ ^+ &7१ ¶' 01208 नेको वन ५. ^ 011#8 न निष्ठीषेत् 

गच्छेत् ६. 1. अच्युतः अषिगतो- 
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सविषरणो कोषोतकगृहयसूजर [भ. ३, ख. १९, 

न नप्र ज्जियं 'निरीभेत ॥२३॥ नादिलयं सन्धिवेखयोः ॥२४॥ अनाप्तम् ॥२५॥ 
अकायंकारिणम्।।२६॥ मेतस्परपिनम्।३७॥ हूतिकोद कयाभ्यां न संवदेत ३८॥ 
नोडततेजांसि अुज्ञीत।३९॥ न यातयामेः कार्यं यात् ॥४०॥ न सह अुञ्जीत्।॥। 
४१॥ न शिष्टम् ॥४२॥ पिवृदेवतातिधिशयानां शिष्टं अज्ञीत ॥४२॥ 
सिलघ्ुन्छमयाचितपतिग्रहृः साधुभ्यो याचतो वा याजनमध्यापनं इततिः॥४५॥ 

नन......षेत।॥ ३२॥ 
नादि......लयोः ॥ सन्धिवेखयोरिष्यु्यन्तं चास्तेयन्तं चादि्यं नावेक्षेत ॥ 

अनाप्तम् ॥ अनाक्तामिति चण्डालम् ॥ ३५ ॥ 

अकायेकारिणभ् ॥ पतितम् ॥ ३६॥ 
प्रेत... ... शिनम् ॥ गरेतर्परिीनं नेक्षेत । परेतस्पर्शीति केचित् पठन्ति । यथाथे- 

मभ्याहारः कतेष्यः । न तिष्ठेदिष्येवमादि ॥ ३७॥ 

बूति......देत ॥ ३८ ॥ 
नोच ह ञ्जीत ॥ उद्धततेजांसीति पिण्याक्रादीनि न भुञ्जीत । तेज इति 

प्रधानमभिप्रेतम् ॥ ३९ ॥ 

न या......यांत् ॥ यातयानेरित्यन्यसिन् कमेण्युपयुक्तेः पुनरन्यत्कायै न 
र्यात् । तथा हि यातयापस्वं श्वुताबुक्तम् ॥ ४० ॥ 

न स......ीत ॥ केनचिवरप्येकस्मिन्पातरे न सह भुञ्जीत । अथवा सर्वान् 
भोजयित्वा अन्ते खयमेवासीनो भुञ्जीत । नतैः सदाक्तीनः । तदुक्तम्--“श्रेयांसं 
भयां समायुपूृष्येण' शलयारभ्य (“शेषं दम्पती भुज्गीयाताम्ः' शति । कालेकत्वेऽपि 
समत्वं भवति । यथा सष न भवन्त इति प्रतिषेधानिष्यत्वं वा पुरस्तातप्रतिषेधात् ॥ 

न शिष्टम् ॥ अन्योपयुक्तं दिष्टं न भुञ्ीतेति ॥ ४२॥ 

पित......ञ्जीत ॥ एतेषां शिष्टं भुज्जीत । तथा चेवोक्तम् । $ प्रतिषेधात्तश्रापि 
विकल्पः स्यादिति मत्वा पुनरप्युक्तम् ॥ ४३ ॥ 

ति... .. इतिः ॥ सिल इति द्वाम्यामङ्कलिभ्य(माह्ृस्य परिगृहीतस्य सञ्चय 

करणम् । तथैव समृष्टकरणमुऽ्छम् । अयाचितो नामप्रतिग्रदः देदीस्यद्त्क्वा 

आहसदरणम्। याचितो देदीप्युरक्वा वा साचुभ्यो वा हरणम् । साधव ति हिजातयः। 

१, ^1 8 ¶', ज्ियमीश्चेत अन्यत्र मेधुनात् नादियं 
२. ^.2, याचितो 
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तू. ४९.] तृतीयोऽ भ्यायः 

पै पूवे रघीयः ॥४५॥ असंसिद्धमानायां वेश्यटृततिवा ॥४६॥ अपमत्तः 
पित्देवतकर्येषु ॥४५७॥ ऋतौ खदारगामी ॥४८॥ न दिवा खपीत ॥४९॥ 

भथना खर्म वतमानाः साथः याजन दक्षिणादानम् । अध्यापनं श्िष्केभ्यो 

हश्णं धुसिरिति जीगितोपायजातिवाचकत्वादेकतखनम् ॥ ७४ ॥ 

पू्वै......घीयः ॥ तेषां दृत्तिकारणानां पूर्व पूतै लघीयः कारणम्; पापवेक्षया 
कूपी ध्टथुकम्; धमापेक्षया चेद् गरीय इति भवति । पनद्धिघधानं ब्राह्यणस्योलरत्र 
अस्वामः ॥ ४५॥ 

असं... ...िवां | पताखु कब्याञ्जिदसंसिद्धमानायां वदयवृततिवां स्यात् । 

संघं वणानां वृत्तिविशेषाः शाखान्तरेषृक्ताः । तस्मादरेहयय्तिरिनि प्रसिदश्ररणम् । 

कृषिवणिद्कपाश्युपाल्यं पण्यापण्यावेशोषश्च ॥ ४६॥ 

अप्र... ..र्यषु | पिवृदेवतका्ेषु अप्रमत्तः स्यात् ॥ ४७ ॥ 

ऋतो......गामी ॥ ऋतुकारे खदारगामी स्यात् | प्रनिषरभप्रधानमिदं वाकम् , 

आदोखिक्नियमप्रधानम् ! ऋतापेच गच्छेदिव्युकते नान्यत्रति प्रनिषेधचिधानं स्यात् । 

ऋतो गस्छदेरेत्युक्तो गच्छेदिति प्रतिनियमप्रधान स्यात्; अन्यत्र च गमनं प्रति- 
विद्धं स्यात् । निचमप्रधानमिति ब्रमः । ऋतो गच्छेदेष, न न गच्छेदिति ऋतावगम- 
नाहदोषः; भन्वत्र गमने चादोपः । कुत एतद्गम्यते ? नियम शति क्षापनात् । यदब- 

मन्तराद्धवतेषु मांसखानदान ब्रह्मयंमिति चतुष्वेपि मासेषु सखीगमनं भरतिषिभ्य 
पुनः ऋनो वा जायामुपयात् श्त्यूतो गमनं भिकदपेन चिद धाति-तदृङ्ञापयति- 
सबेदा गमनमस्सीति । यद्यदावेव गमनमभनिष्यत् , तन्न ब्रह्मचये न म्यघाख्यत् । 

कतो घा ज्ञायामुपेयात् दष्येव भ्यथाखयत् । तस्मात गमनं नियनम् , मम्यत्रा- 
निशतम् ॥ ४८ ॥ 

न दि... ...पीत॥ ४९॥ 

१, 41 ४11 ¶ ०४11 पूर्व ५. ^. गच्छेदबेत्युक्ते न न गच्छेदिति 

२, ^1 ४11५ "`. स्वपिति प्रतिनिवमप्रभापं स्यात् 

३, ^. वाक्यः ६. 6 01118 ऋतो .. प्रधानं स्यात् 
४, 4. प्रधानार्थम् ७. 4. पुनतृको 
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सविषरणे कोषीतकग्यसूभे [भ. ९. ख. १९. 

न शबोप्ररतिषु ॥५०॥ अहरहः खाभ्यायश्नीलः ॥५१॥ सलयवादी ॥५२॥ 
निलयोदकी ॥५३॥ निलययज्ञोपवीती ॥५४॥ न बिरहेदाचायेमन्यन्न नियो- 
गात् ॥५५॥ अचुह्ञातो वा ।॥५६॥ 

अथ द्रादक्षः खण्डः 
पडशतिभिः कारणेः बड भो ब्राह्मणेनाध्मेतेम्यं भवलयपरिमित्वा ।१॥ 

न पू......लेषु ॥ पूर्षरात्नष्वपरराभ्रे च न खपेत् ॥ ५० ॥ 

अह्...... शीङः । निल्यखाभ्यायः पूर्वाक्तः । इदमन्यत् , भदरहः खाध्यायद्ीरः 

स्पात् । मधीताभ्ययनोऽपि धारणां विशेषन्ञापनायं च ॥ ५१ ॥ 

सल्यबादी ॥ सत्यवादनशीरः स्यात् ॥ ५२॥ 

नित्योदकी ॥ नित्योदकः स्यात् । निष्यक।याथेमिदं विधानम् । तसादूरभो- 

दके वेशे उषकमुदारयेत् ! खुखभोद्के भूमिगतेनेव कायप्रसिद्धेने धारयेत् ॥ ५३॥ 

नित्य... .वीती ।॥ निस्ययज्षोपवीती स्यात् । नजु च य्षोपवीतमपि कार्यकाल 

निष्यं धारयेत् , ने खलु सर्वकालं धारयेत् । “यथ्ेकवासा यज्ञोपवीतं कर्णे कृत्वा ” 

इति द्ष॑नात् ॥ ५७॥ 

न वि......योगात् ॥ नियोगाद्न्यश्राचा्ं न विरहेत् । माचा्येण क्श 

व्कमेणि नियुक्तो विरहेत् ॥ ५५॥ 

अनुङ्खातो बा ॥ खकार्थेणापि तेनाजुातो विरदेत् ॥ ५६ ॥ 

अथ दरादक्चः खण्डः 

धडिि......तेवो ॥ “खलु भो" इति हेतवे । यस्मा त् षद्विहातिभिः कारणे 

ब्राह्मणनाभ्पेतम्यं भवति, अपरिमितेषौ कारणेः, तस्मान्न धिरहेदाचयमिति । इह 
हेतुषशने ब्राह्मणददीनात् पृवोक्तमपि ब्राह्मणस्येबेध्युक्तम् ॥ १॥ 

१, (. गो ३. ^. निव्यस्याभ्यायः 

२. 41. त्येतव्यं 1. स्वेतम्बं ४, 1. न खड न खड़ सबं भारयेत् 
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दू. ९.] कृतयो ऽध्यायः 

त्था इले जातः ॥२॥ शक्तिमान् ॥३॥ पूरवे चाभिरूपा असन् ॥४] 
साध्वाचरिते चेतत्॥५। ऋणं चेतद्वाद्यणस्य।।६॥ कमेणामध्ययनं शरुभतरम्॥७॥ 
अधीत्य च कायोकारये स्यामि ॥८॥ दिदरसश्च सवेत पश्यन्ते ॥९॥ 

तद्र... ...जा; ॥ कानिचित् खे जात उत्तरग्रेति करणा [१ वक्ष्यते; तस्सर्वैत्रा- 

भ्याह्ियते । भस्मिन् कुट जात शत्यधिकारदेवाध्येतवब्यः; इनस्था शयथिकारो ऽन्थैकः; 

स्यात् ॥ २॥ 

शक्तिमान् ॥ नास्मिन्कुरे जानानामपि सर्वेषां शक्तिरस्ति, मूकादिदर्शनात्; 
[क 

तस्मार्छकिमानिति विशेषाधिकार । शाकिमानिति चाभ्येतभ्यम् ॥ ३॥ 

पर्य ५ आसन् ।। पूर्वेऽभिरूपा अधीताभ्ययना आक्लन् । न मयीदं षिरिछिन्न 

भवितुमदहेति इति वा अध्येतव्यम् ॥ ४॥ 

साधना... वेतत् | साध्वाचरितमिति चाध्येतभ्वम् ॥ ५॥ 

ऋणं... ..णस्य ॥ "(जायमानो वै प्ाह्मणसिभिरक्रणैवा जायते इति ऋण- 

संस्तुतमेतत् । तस्माद्ध्येतग्यम् । ब्राह्मणाधिकारे पुनन्रक्मणवस्नमन्येरष्यधि- 

कृतेरध्येतः्यमेव । ब्राह्मणेन तु विदोषेण इनि क्षापनाथम् ॥ ६॥ 

कम......तरम् ॥ ७॥ 

अधी..... स्यामि ॥ अधीद्य च कायाकाय क्ाद्यामि इति चाष्येतभ्यम् । 

आहते वेदश्षानात् कायाकानं छातु शक्यम् ॥ ८ ॥ 

विद्रा... अयन्ते ॥ सवज्ञादिषु विद्वांस पव पूज्यन्ते, न सर्वे । तस्मादिद- 

हिशेषदशैनादष्येतव्यमेष ॥९॥ 

१, 41 2110 ¶", चाषिरूपाः ५ ^. चेत् 

२, 2 0170118 {1118 812. ६, 1, 01018 {718 8८5 876 

३. 4.1 ४१ {. शास्वा नि जिद्वान् 176 (6०ापणणला काक. 

४, 6.1. विद्वान् सदधि ७, 1. ऋणवान् 

¶, विद्वान् सम्थिश्र 
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सविवरणे कोषौतकगृष्सूभे [भ.३. ख १२. 

शिष्याश्च शुभूषन्ते।।१०॥अहयन्ति च सवेते।।११। सवत गतिमान् भविष्यामि ॥ 
१२॥ यक्ष्यामि ॥१३॥ याजयिष्यामि ॥१४॥ लक्षणीयो भविष्यामि ॥१५॥ 

हीमि च सुसंस्छृतानि मोक्ष्यामि ॥१६॥ मया च खाध्यायवता मातापितरो 
ॐ च च. 

खँ रोके सुखमेधिष्येते ॥१५७॥ ब्रह्मचर्येण चायुष्पान् वचेखी भविष्यामि ॥ 

क्िष्या..... पन्ते ॥ शुभषन्तेति ह [!] पेधकर्म । शिष्याश्च विहिता 
५ 

तराक्षणाक्यो यस्मात् कर्मकरा मवन्ति, तस्मादष्येतञयम् ॥ १०॥ 

मह..... वेल्ल ॥ सर्वत्र सदा महयन्ल्येव विद्वांसं शिष्याः । भसमशावायैः लु 
पाणिनिखमो भ्याकरणे, जेमिनिसमों मीमांसायाम्-दष्येवम् । तस्माद्भ्येतव्यम्, 

अह मप्याखा्या मविष्यामि--इत्ति ॥ ११॥ 

सवे ५ ष्यामि | विदुषो हि सवत्राहृर्च्रतय गलिः । तस्मात् संेन्र गति 

साच् भविष्यामि इति चाध्येतम्यम् ॥ १२॥ 

यक्ष्यामि ॥ यक्यामि इति चाध्येलब्यम् । विदुषो ह्थिक्रारः ॥ १३॥ 

याजयिष्यामि ॥ याजयिष्यामि इति चाध्येनव्यम् । उक्तो हेतुः ॥ १४ ॥ 

लक्ष......ष्यामि ॥ कस्मिन् ग्रामे अनेकेषु ससु चिह्ानेव हि टश्यतेऽन्य- 

प्रामवासिभिः । तस्माक्षणीयो भविष्यामि इति चाभ्येतभ्यम् ॥ ६५ ॥ 

ह्वी... श्यामि ॥ द्वीपि सुखंस्कतानि भोक्यामि दति चाध्येनम्यम् । 
विदुष पव हि इतश्चेषभुकतक्चनम् ॥ १६॥ 

पमया...-ष्येते॥ भत्र वु्तिजिशेषेण पितरौ खर्लोकमाप्नुत इति स्यते । 

तद्छादभ्येतष्यम् ॥ १७॥ 

ब्रह्म... ष्यामि ॥ ब्रह्मचयेण चायुष्मान् व्चैखी भविष्यामि इति चाभ्येत- 

ध्यम् । वमपि समेते ॥ १८॥ 

१, , वहयम्ति ४, 41 2110 ~. वायुष्मान् 

९. "' 81 41 01011 ख्ेत्र ५. 1. दभुषन्तेति 

३, ¶', भिषभ्यन्ते ६, 1., प्रतिकं 
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चू. २७. शृतीयो ऽध्यायः 

१८॥ खाध्यायेन क्षिं पप्पानमपहन्यामिति च ॥१९॥ खाध्यायबतः सर्वं 
लोकाः ॥२०॥ नाप्राप्यं तस्य शिञित् ॥२१॥ न तस्य पुनरारटत्तिः ॥२२॥ 

मन्तब्राह्मणयोः वेदशषम्दः ।२३॥ वेदो हि धमेमूखम् ॥२४॥ अचोर हरणीयं 
च ब्रह्म॥२५॥ एकैका चङे सम्यगधीता कामधुग्भवति ॥२६॥ य॑ य॑ क्रतुमधीते 

साध्या... .. मिति ॥ स्ाभ्यायेन स्िप्रं पाप्मानमपहन्याम् इनि चाभ्वेत- 

ध्यम् । श्रुतिगप्राभाण्यादिदमुख्यते ॥ १९ ॥ 

खाध्या,.. गोका; ॥ स्वाभ्यायषतः स्वं ख्गादयो लोका इति चाभ्येत- 

ध्यम् । अधीनाभ्ययनों हि कर करोति ॥ २० ॥ 
8 

नाप्रा......किञ्चित् ॥ तस्य विदुषा नाप्राप्यं किञ्िदप्यत्ति॥ २१॥ 

नत..... दत्तिः ॥ नस्य विदुषः पुनरावृत्तिनै भवति । निःश्रेवसं भवति 

इस्ये तस्मादभ्येतम्चम् ॥ २२॥ 

मन्त... ...शब्दः ॥ बेदो वेकः नाथल । सर्वेषु श्ञातव्येषु मन्घग्राक्मणसोरेव, 

तसाङ्गेदश्चष्दः प्रसिद्धः, अवश्यङ्षातभ्यस्वात् । तस्माद्भ्येतथ्यम् ॥ २३॥ 
क ग ५ (. ५५ ( (. भ 8 

वेदा......मृखम् ॥ लोके हि सवेधमशासखराणां मूलं तु वदः। तस्माद्ध्यत- 

व्यम् ॥ २८ 

अचो......य च[च ब्रह्म] | भचोरष्रणीयं ब्रह्म चाभ्येवभ्यम् । अविनारिनि 

हि यज्ञं ऊु्यात् ॥ २५॥ 

एकं न वृतिं ॥ पकेकाच ऋष् सम्यङ्नियमपू्वमधीता कामधुगमबति। 

तस्लाद्भ्येसभ्यम् ॥ २६॥ 

य॑यं......तीति॥ येय क्रतुमधीष्यामि तेन तेनेष्टं भविप्यति इति चाभ्ये- 

तष्यम् । तथा हि श्रुतिः ॥ २७॥ 

१, ^1 8.0 {, उपहम्यां ३, ^. भधिकाध्ययनः 

२. ^1 806 ¶. बता मातापितरौ ४. 1, ४११8 बह्म 1676, 

सगं ोके न एम्यन्नतस्य 
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सविवरणे कौषीतकगृशस्ते [अं. ३. स, १९. 

तेन तेन चेष्टं भविष्यतीति ॥२७॥ तदपि श्लोकाः ॥२८॥।- 
केतुमान् धिमान् दक्षो मिल्लवान् धृतिमान् श्रुचिः । 
शीवन् श्रुतवान् दान्तो भवेद्र पड्किपावनः ॥२९॥ 

चोरराजागन्युदकभ्यः सदा सञ्चयिनां भयम् । 
निभयास्तु घुखं वे्याशरन्त्यक्षस्यदृत्यः ॥२०॥ 
तदेतस्पुष्केङं वाक्यं वेद ज्ञानप्रयोजनम् । 
कुयादध्ययने यत्नं सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ इति ॥३१॥ 

तदप्येतश्षिराह ॥३२॥ 

“यो जागार तपृचः कापयन्ते यो जागार तष सामानि यन्ति । 
यो जागार तपयं साम आह तवाहपस्ि सरव्ये न्योकाः।** इति।।३३॥ 

तदपि शोकाः | तत्र श्छोका अपि भवन्ति ॥ २८ ॥ 

केतु......वनः ॥ केतुरिति वशः । लधिमान् इति चेत् अन्नवान् इ्यथैः । 
पङ्क्ति पावयतीति पद्क्तिपावनः ॥ २९ ॥ 

चो १454 इत्यः ॥, चोरादिभ्यः सशयिनां भयम् तद्धे्यानां नास्ति) तद्याद्- 

क्षय्यवृयो निर्भयाश्च वेद्याः सुखं चरन्ति । भोजनेन च न क्षीयन्ते । तस्मादक्षथ्य- 
बलयः । धृलतिरपि विद्येव, नान्या वृसिः काया स्यथः ॥ २० ॥ 

तदे...... दिय इति ॥ तदेतद्नेकैः कारणेरवेदक्षानप्रयोजनमुक्तम् । तसमादध्य- 
भ 

यने यज्ञं कूयादेव । सस्यवादी जितेन्द्रिय इति ॥ ३१॥ 

तदे......रा₹ ।॥ ३२॥ 

यो जागार... ..म्योका इति ॥ ३३ ॥ 

१, ^11 ९९} ¶' ४ विज्ञायते ६. †. रघेम्योका इति 

२, ^2, तदमि 42. इति सव्ये म्योकाः 

३, !{, द्रव्यवान् ७. 1. तदमि 

४, 42, धृतिमान् ८, 1. 001#8 तन्न शोका अपि 

५. गू. पुष्करं 
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षू, ६.1 वुतीबो ऽध्यायः 

अथ तलयोदश्ष; खण्डः 
रोहिण्यां कृषिकमाणि कारयेत् ।।१॥ प्राच्यां क्षेत्मयोदायां चावापृथिवीयं 

बलि हरेत् ॥२॥ गोमयेन परिमण्डलं स्थण्डिङघ्ुपरिप्य भागगेषु नवेषु ढुशेषु 
(द्यावापृथिवीभ्यां नमः)” इत्यपो ददात् ।॥२॥ एवमेव गन्धमारयपूपदीपानाम्॥। 
५।पयसोौदनं वा ॥५॥ “नमो द्यावा पृथिवीभ्यां नमः" ईति चोपस्थानम् ॥६॥ 
नै निदं परिस्तरणम् ॥७॥ यथासमान्नातो वा विकरः ॥<॥ 

अथ त्योदश्चः खण्डः 

रोहि.....-रयेत् ॥ १ ॥ कथमिति वेत्- 

प्रार्षां... . हरेत् ॥ आत्मनः कषत्रस्य प्राच्यां क्षेतजरमर्यादायां दावापूथिवोयं 

बलि प्ुपदरेत् ॥ २॥ कथमिति चेत्- 

गोम......दद्यात् ॥ तत्र गोमयेन परिमण्डलं स्थण्डिलमुपलिप्य तश्र प्रागभरान 

कुशा युपस्तीये । उदगग्रनिबुस्यथं प्रागन्रविधानम् । तेषु कुलेषु ““चावापृथिवीभ्यां 
नमः" इत्यपो दद्यात् ॥ २॥ 

एव... पानाम् ॥ पवमेत्र गन्धादी नामपि दानं कायम् । एवमेवेति- मनेनैव 
मन्त्रेणेव्यथैः ॥ ४॥ 

पय....नवा | पयस्ौद्ने वा खालीपाकस्य खाने कुर्यात् ॥ ५॥ 

नमो..... चोपस्थानम् ॥ ६ ॥ 
ननि......रणम् ॥ दद स्पारोपाकश्रवणशिङ्गाद्धोमोऽद मीयते । यथाप्रकृति 

तस्येदमपि लिङ्गं न निद्य परिस्तरणम्, प्रतिवस्पाप्तस्य परिस्तरणष्य विधिरयम् 
“"दयावापृथिवीभ्यां खाहा' इति इत्वा परिसमाप्य पुनबेङि हरेत् ॥ ७॥ 

१, ^+ 8710 ^\2 0711# प्रागभ्रेषु नवेषु ४. (7. एवं वा कत्पः 

कुशेषु 2110 ०१ 121९1. 8८९ 1. ३ ५. ^. अवस्तौयं 

२. ^11 €62९6]0† 1. ०पाा न ६, + 01148 {718 ०16. 

¶' ४००8 नित्यं ७, 1,. इति 

३, ^1 8.0 ^2 ४१ प्रागप्रेषु नवेषु 

शेषु 
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` सविवरणे कोषीतकगरशयसुभे [अ. ३. ख, १३. 

तच्छेषेण ब्राह्मणान् [णम्] तपेयति।।९॥ प्रथमयोगे सीरस्य ब्राह्मणः सीरं स्पृशेत् 
"युन नः फाला; इतिं ॥१०॥ क्षतस्य पतिना” इति क्तमतुबरयात् ॥ 

११॥ कृतां परिहाप्य ॥१२॥ उदकं तरिष्यन् खस्त्ययनं करांति ॥१३॥ 

उदकाञ्चरीन् तीनप्मु जहाति ।॥१४॥ सथुद्राय वयुनाय नमो वरुणाय नमो 

वारुणाय धेपतये नमो नमस्सवौसां नदीनां सवासां पिते विश्वकमेणे मद्य 

यथा... कटः ॥ यथा समाज्ञातमेष वा विकत्पः ष्यात्। याषदुकमपि कम 

स्यात्, दोमकमांजुमातव्यमिद्य्थः ॥ ८ ॥ 

तष्छे......यति ॥ तच्छेषेण बरिश्ेषेण कञ्जिद्राह्मणं वेदविदं तपैयति ॥९॥ 

प्रथ......फारा इति ॥ स ब्राह्मणः सीरस्य प्रथमयोगे “श्युनं न फाला" 

इत्यनया सीरं स्पृदोत् ॥ १० ॥ 

ष्ेल... हाप्य ॥ मथ “्षेत्रस्य पतिना” इति सूक्तमलुत्रयात् ॥ १? ॥ 

कृतां... प्य ॥ “द्युने न कालाः, इष्येतां परिहाष्व ॥ १२॥ 

[क 

उद......रोति । उदकं तरिष्यन्, भयं शङ्केत चेत्, खस्त्ययनं करोति । 

खस्स्ययनविधानाह् भयस्थान पब ॥ १३ ॥ सर्वादृककरणे कथमिति चेत्-- 

उद्...... होति | श्री नुदकाजखीनष्सु जुहोति | अञ्जलिनोदकमादाय उदक 

पएवासिश्चतीखथः ॥ १५॥ 

सथ्ुद्राय......जपित्वा ॥ "“समुद्धाय शष्येतांखीन् मन्त्रान् जपित्वा । पृवों 

मभ््ो नमर्कारान्तो । उत्तरो नमस्काराहिः प्रतिमन्त्रं ज॒होति ॥ १५॥ 

१, (1, 8[&९€ 18 161 छप 07" ३. (. 80906 18 [€ छप णि 

11111 बाक्षणः.. न, फ 111 जुहोति समुद्राय 

२, 42 ४१ "ृ' ४१त एता ४. "], सर्वासामपि इ्दरपिष्डकर्मणे 
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सू. २.| तृतीयोऽध्यायः 

हविज्ञुषतां इति जपित्वा ॥१५॥ परवीपं स्षषन्तीभ्य उदीचं स्थावराभ्यः॥१६॥ 
तरेद् भयं शङ्केत वासिष्ठं जपेत् *सक्ुदरभ्येष्ठाः” इत्येतत् सूक्तं एवम् ॥१५७॥ 

अथ चतुदेशः खण्डः 

अथ मासि मासि पितृभ्यो दद्याद् ॥१॥ त्राह्मणान् वेदविदुषोऽयुग्मान् 
तयवराध्योन् पितृषदुपवेश्यायुग्मान्युदपाल्राणि तिकैरवक्धीयं ब्राह्मणानां 

प्रती... ...राभ्यः । स्रवन्तीभ्यः प्रतीप जुद्ोति। श्ावराभ्योऽद्भ्य ईदी 

जुहोति ॥ १६॥ 

तरन......पुवम् ॥ तरन् मध्ये खेद् भयं शङ्केत, शवं वासिष्ठम् “समुद्रज्येष्ठाः” 
श्येतं सूक्तं जपेत् । वासिष्ठमिति क्षापना्थेमुक्तम्, वाससिष्ठमेतत् सूक्तमिति । 

तस्मिन्कारे ज्ञात्वा ध्यायन् जपेदिवेषमर्थम् ॥ १७॥ 

अथ चतुदृश्चः खण्डः 

अथ......दय्यात् ॥ अथ मासि मालि सकृद परपक्षेऽपराह् पितृभ्यो दचात्। 

"अथ यद्पराह्वे पिलयक्चेन चरन्ति, अपक्षयभाजो वे पितरस्तस्माद् पराह पितृयज्ञेन 

चरन्ति तकादु्द् परपक्चभाजः पितसोऽथ कस्मादेनान् पूषेषक्च यजन्ति" ईति 

श्ुतिलिङ्गादपरपक्षेऽपराह्न इति चोक्तम् ॥ १॥ 

ब्राह्म......नयेत् ॥ ब्रह्मणानयुग्मान् पेद विदरूयषराभ्यौ सखीन् पश्च सप्त इष्येव 

ब्राह्मणान् । पितरृववि्येवं ऽयवराभ्येसवे सिद्धे पुनस्यवराष्यान् इति व्रवन्ेकमष्या- 

शाङ्ते । वस्सादखामे एकत वा पितृवदुपवेश्य “मथ पिता, अयं पितामहः, अयं प्रपिता 

महः' दस्यभिसम्धाय उपवेद्योदश्यसे(न् ''दृक्तिणाभ्यायानि पिजयामि'" इति षचनाका- 

त्मनो दक्षिणाभिसुखत्वाथम् । यदि पञ्च, दो पितृश्थाने, दो पितामहस्य स्थाने, पवं 

१, ¶', ए€61{€€ा) #18 &7त #1९ २, ^\11 €्९6ु0॥ 1, 01011 प्रवम् 

162६ 010 11616 18 ३, 1. बाक्षणाय पाणिभिः 

80906 {01 फार 0166 ४, 44. उदि 

07 ण 811४0168. ५. 1. 0018 बासिष्ठ...नपेत् 
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सविषरणे कौषीतकगृ्यसुभर [भ. ३. ख. १४. 

णिषु निनयेत् ॥२॥ अत उवेमढङ्तानामन्त्यापर तवाम च 'असाषेत- 
से, इत्यन्ुदिशष्य भानयेतर ।॥२॥ अञ्ानेषु महाव्याहूतयः सावित्रीं मधु- 

तीया; पित्देबल्याः पावमानीजेपेद् यथोत्साहमन्यत् ॥४॥ शृक्तवल्मु 
पेण्डान् दरात् ॥५॥ पुरस्तादेके ॥६॥ पिण्डान् तत्पश्चिमेन पत्नीनां किञि- 

।पितामष्स्य शयाने करोति । यदि सप्त, श्रीन् पितुःखाने, दो दवौ पितरबोरिति। 

(मेकं चेत्, तमेव सवेषां स्याने उपवेशयेत्। अथुग्मानीति पतिपुदषमेकेकभोजन- 

क्षे श्रीण्येवो्पत्राणि प्रयेकं पविन्राणि च । तेष्वषधाय एकपविश्रमिति 

।खनात् तिङैरषकीयं तेषां ब्राह्मणानां पाणिभिस्ता अपो निनयेत् ॥ २॥ 

अत......जयेत् ॥ मत ऊष्वब्रह्मणानलङ्कू्य भलङ्गुतानामन्डयाश्नो इस्वा 'भश्नो 

शमि, श््युक्तवेस्यथः । अन्नं च । चावः मन्नमघ्नो च इत्वा भोजयेदिष्यथः। इतरो- 

मननम् "असाषेतत्तेऽन्ञम्ः इति पितुनामधेयं निर्दय यथासनं भोजयेत् । यथा 

व्रयन्ते तथा भोजयेत् ॥ ३ ॥ 

चूञ्ञा......पन्यत् ॥ तेषु भुजञानेषु मषव्याहतीः साविग्रीं मधुवातीयाः पित्- 

वध्याः पावमानीश्च जपेत् । बहुवचनं त्रिस्वावधारणाथ॑मुक्तम् । बथोतसाहमन्यक्पि 

धर्स्ययनादि जपेद् ॥ ४॥ 

धुक्त....- दयात् ॥ तेषु युक्तवल्छु पिण्डं[ ण्डान् ] दयात् ॥ ५॥ 

पुरस्तादेके ॥ भोजनातपुरस्तादेके पिण्डान् दधुः ॥ ६॥ 

पिण्डा......धांय ॥ ततः पथ्िमेन किञ्चिदन्तधाय पिवृपज्ञीनामपि पिण्डं 

ण्डान् ] दचात् । नयु स्फयेनोन्माजेनादि भवति । मन्त्राश्च शखीववुह्याः । नैतदत्ति, 

व्थाप्रहृल्यन्नोकरणादि भवति, पज्ञीभ्यो दानं च मधिकृतम् । तद्यावदुक्तं मवति । ` 

वदि पक्लीम्य दव पिण्डद्ानमुक्तवा पिण्डपितृथश्नविज्ेषो व्यते, ततो होमोऽभ- 

वेभ्वत् ॥ ७ ॥ 

१, ¶' &1त ^2, कुतांस्तानामम्न्य २३. ^, पजलीनामपिण्डं 

९, 6. भा ४, ^. तु 
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सू. १८. तृतीयोऽध्यायः 

दन्तधांय ॥७॥ ब्राह्मणानां शेषं निवेदयेत् ॥८॥ अप्नौकरणादि पिण्डपिव्- 
यत्तेन कपो व्यारूयातः ॥९॥ सूत्राणि दष्वाञ्जनाभ्यञ्जनगन्धपुष्पधूपदीपां ष 
प्रतिपिण्डं दधात् ॥१०॥ अथातं एकोशिषटम् ॥११॥ एकं प्वितम् ॥१२॥ 
पएकमध्यम् ॥१३॥ एकपिण्डम् ॥१४॥ नाभ्नौकरणम् ॥१५॥ अभिरम्यता- 
भिति वितसगेः ॥१६॥ सवस्सरमेवं मेतः ॥१७॥ चतुथविसगेस्त ॥१८॥ 

ब्राह्म....... दयेत् ॥ तेषां ब्राह्मणानां मुक्तवतामस्िन्शृहे थश्नरोषं निषेवयेत् । 
यदि तेऽञुजानीरन् गृ्यताम् शति, ततस्य भविष्यति ॥ ८ ॥ 

अग्न... ... ख्यातः ॥ अन्नोकरणादि परिसमूह्य पथुश्य श््यवमादि पिण्ड- 

पिदयद्ेन कर्पो व्याख्यातः ॥ ९ ॥ 

सूवा......दथात् ॥ “पतक; पितरो वासो वभ्वरं पितरः" इति त्रीणि सत्रा 

ण्युपन्थस्य इत्येवमन्तं ररवा सञ्जनादीनि च प्रतिपिण्डं दद्यात् ॥ १०॥ 

अथा... दषम | अथात पकोदिष्टधाद्धं बक्ष्यामः । पकमुददिदेय यक्तियते 

तदेकादिष्टम् ॥ ११ ॥ | 

एषं पवितम् ॥ पकं पवित्रं स्यात् । पतदेव श्ञापकं मास[मासि)]भाखे 

परव्युद पात्रं पवित्राणीति॥ १२॥ 

एकमध्यम् | भष्येमिर्युदपात्रमुख्यते ॥ १३॥ 

एकपिण्डम् ।॥ रकं पिण्ड स्यात् ॥ १४॥ 
= मन्नोकरणं 

नाग्नोकरणम् | अप्नोकरणं न स्यात् ॥ १५॥ 

अभि......सगेः ॥ अभिरम्यतामित्युकश्वा विसगेः कार्यः ॥ १६॥ 

संवत्सरमेव प्रेत; ॥ पवमेकोदिष् संबत्सरं परते कुर्यात्। तं च प्रवमुदिशन् 
मालि मासि इति भ्रात इदसुख्यते ॥ १७॥ 

चतुथेविसगेस्तु | चतुर्थेन कर्मणा विसर्गः खतुर्थमेकोदिठं खंषत्सरे पूरणे 

करोति । वतापवगे पकं मभ्येऽन्ये श्तरे ॥ १८॥ 

१. ¶' 0018 अतः ३, {. न्रिविसग॑ः 

२. 1. एकपिण्डमेकमष्ये ४, 41 82 1" बिसगंश्च 
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सषिषरणे कोषीतकगर्यसुत् [अ. ३. ख. १५. 

दद्धिपूर्तषु युग्मान् भोजयेत् ॥१९॥ प्रदक्षिणष्ुपचारः ॥२०॥ यतस्ति खाथः ॥ 

अथ पथ्वदशः खण्डः 
उध्वमग्रहयण्यासिक्लोऽष्टमीष्वष्टकासपरपप्ेषु ॥१॥ तासां प्रथमायां 

शाकं जुहाति- 

दद्धि... जयेत् ॥ बृद्धिपूतघु भूतिकर्मसु इष्यर्थः । युग्मान्त्राह्मणान् मोज- 

येत् ॥ १९॥ 

प्रद... ...चारः ॥ उपचारः प्रयोग रर्थः ॥ २०॥ 

यवेस्तिखायेः ॥ कावः । कुयादिष्यथेः । युग्मानिखययुग्मनिचृर्यथम् । प्रदक्षिण- 

मिष्यपसम्यतिनस्वथेम् । तिलनिदृस्ययै यवविधानम् । अथ भोजयेदिति कसादुक्तम्! 
भजु भोजनं विहितमेव ; भोजयेदिति परिसङ्खया्॑म् , भोजयेदेष, नान्यत्कुयादिति । 
दद केचित् खस्ति घ।खय “नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्ताम्” इति वाचयिस्वा भोज- 
यस्ति । अत्रासति ब्राह्मणानामाश्चीवौदे नात्ति विरोधः। केचित्त समन्त्रकं बि 
पूधुहेरन्ति । तश्छाञान्तरविदितम् । जेमिनीये हि तदुक्तम् । तथा सति शाखा 
स्तरप्रयोगः स्यात् । दह तु युग्मान्युदपात्राणि यवैरवकीयं ब्राह्मणानां पाणिभि्नि- 
नयेत् । अश्नाजुदेशनं च न भवति, होमाभाषात्। हतरोषस्य तव् नुदेश्चनम्। ततोऽलङ्क- 

तान् प्राद्धासान् ब्राह्मणान् युग्मान् मोजयेत् प्रदक्षिणोपचारेण श्येतावदिधानम्। थपि 
खे यद्विहितं न[हितं तदेव मवति] स्व॑र विहितं चेह न भवति, तथा सस्यन्यत्वामावः; 
सवं कं शास्रमभविष्यत्; तस्मादेकं शासं परिशृ्य तश्रा्थान् सम्यक् परीक्ष्य 
भयु ज्ञानस्य न प्रस्यवायः । मशाक्य च रत्लाधिकविष्युपसंहारः कतुम् । तस्ाद्याषदुक्तं 
कतेध्यम् ॥ २१॥ 

अथ वशचदशः चण्डः 

उरध्वे......पेषु ॥ भाग्रहमयण्या ऊर्वमपरपक्ेष्वषटमीषु तिखोऽटकाः कार्याः । 
' भाग्रदायण्या इति का उच्यते { यपरपक्षेष्वषटमीषु दयेकवाक्यदरशंनात् सेषोखयते । 

पवं तर्हिं तैष्यादीनि ता पव वक्तव्याः, किमनयाप्रजतया । तव्यामप्यषटका 
केषाञ्चिदिति शापनायेमप्रकृतयापि सङ्ग[तस्यापि प्रसङ्ग ]वचनमूभ्वैमाप्रहायण्या 

१, 1. नावियोषः 
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सू. ३. वृतोधोऽभ्यायः 

(“हेयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदन्तरस्यां चरति प्रविष्ट । 
वधूजेजान नवकं जनिती बय एनां महिमानः सचन्तां खाहा ॥'' 

इति ॥२॥ अथ खिष्टकतः 

“स्यां वेवसखतो यमस्सर्वे देवास्सपाहिताः | 
अष्टका सवेतोगुखी सा मे कामानतीतृपत् ॥ 
आहुस्ते ग्रावाणो दन्तावृधः पवमानः | 

अधमासांश् मासांश्ाङ्गानिं नमस्ते घुमनाश्ुखि खाहा ।"इंति ॥२॥ 

भअपरपक्षाष्टम्या इति । उक्तं हि शोनकेन--“"हेमन्तरिरिर्योश्चतुणामपरयक्षाणामष्ट- 
मीष्वष्टकाः'' इसि । आचायेमतान्यावर्चम्तय आचाय खमतान्याह्ु?| । तेन हि 
चतु्णीमपरपश्चाणासिनि न वक्तभ्यम् । चार एव हयपरपशक्षा हेमन्तरिशिरयोभ्चेति 
नित्वक्ञपनार्थम् । हेमन्तद्िहिरयोखयाणामपरपश्चाणामणएमोप्यएकाः कोषीतकमैतेन, 
किन्तु चतुर्णामिति । अष्टका इति कर्मनामधेयम् । तेषी, माघी, फारगुनी चाभिप्रताः॥ 

तासां... हेति ॥ तासां प्रथमायां तैष्यामपरपक्षेऽ्टम्यां शाकं जुहोति, 

५“ इयमव सा ” इत्यनेन मन्त्रेण भ्राप्तात्रार्थस्य शाकप्रसिद्धिः। तस्मात् पक्रशाकरं 

ज्गहोति । अथ मतम्, अपक्रऽपि हश्यते शाकशाब्दः, हाकमाहतुं वनं प्रस्थित इति; 
गौणं तद्काविन्यपेश्चम्, मदनं पच शृध्येवम् । एवं तर्दिं याीपाकधर्मेः स्यात्- 
मांसवतस्थाल्यः[स्थाव्यां ] पच्यत इति । नैतदन्नि, ओदनस्य स्थालीपाकथरसिद्िः ; 

मांसस्य तु यो[?] हविषोरावापस्यानविधानात् श्रयाणां च प्रकृतिवदिति स्थालीषाकल्वं 
साधितम् । तस्मान्न श्थालीपाकधमेः शाकस्य । तस्माधाषदुक्तमन्न कमे । पाणिना ख 
होमः ॥ २॥ 

अथ... ...हेति ॥ भथ खिष्टकृत इति वचनात् ““ यस्यां वैवखतः * इष्यनेन 

मन्त्रेण खिष्टक्िश्यभिसन्धाय जुहूयात् ॥ ३॥ 

१. , यमेष ६, ¶¶ त 42 01111} इति 

२, 42 01118 खाहा ७, [„. श्चेतमत्रित्व 

३, {. अथास्यां ८, {. ४१५8 इममेव 

४, 41. नोथः 1, नोयः ९. ^. पाकापत्रा पता्थस्य 

५. 1. घ्व १०. 1, 2068 दिवि 
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सषिषरणे कोषीतकगृ्ासुभे [अ. ३, ख, १५. 

मध्यमायां भाष्या वषं च पहाभ्याहूतयश्चतस्रो चुहोति ८ये तावु,” ईति 
तस्रोऽचदरल्य वपां जुहुयात् 

(“बह वपां जातवेदः पितृभ्यो यतेनान् वेथ परंृतस्य ठोके । 
मेदसः इरया उपञ्चतास्त्रवन्ति सलयास्सन्तु यजमानस्य कामास्खाहा ॥' 

इति । पष्ाग्यांहतिमिथतदछिः “ये तातृषुः” इति चतईभिरष्टावाहुती, 

स्थारीपाकोऽवदानमिभश्रः ॥४॥ 

५अन्तहिता भिरयोऽन्तदहिता परथिवी पी परे। 
दिवा दिग्भ्यश्च सवौभिरन्यमन्तदेषे पितभ्योऽपुष्मे खाह ॥ 

मध्यमायां......वदानमिभ्रः ॥ मध्यमायां माष्यामिव्य्थैः, माध्यावषें 

चापरपक्षिऽष्म्या दयं चतुर्था अष्टकापूवेमनुकत रह पश्युखादी पाकश्च विधीयते । 
तस्मात् प्रङतिवत् इत्वा आवापस्थाने महाभ्याहतयश्चतसरः “ये वावृषुः” इति 

चतस्रश्चचोंऽयुदरष्य “वह वपाम्” शत्यनेन मन्भ्ेण वपां जहयात्। अयुद्रखेतयुकषे- 

ह्यथैः । महाव्याह्टतयः, “वह वपाम्” हत च मन्त्रः पकीभूतः[| “ये तातृषुः" इति 

चतसः, पतामिः अष्टावाहृतीज्हाति । शय।लीपाको ऽवद्ानमिभो हवि; श्यात् । शह 

इयाहतयः फचः “वह वपाम्, इति च मन्त्रः[मन्त्रे } पद्युरेव हद्यते । तस्मादिह 

वृशौतात् गोपश्युरजो वा पश्चुः स्यात्, अनियमान्नियमो हि ज्यायान् ॥ ४॥ 

अन्त...णस्य ॥ पतेभतुरभिः मन्त्ेश्चतच् आहुतयो भवन्ति, या महा्यातीनां 

खाने अन्यत्र करणस्य करणस्येष्येकीभूतस्य मन्श्रश्याययवमभूताभ्यो मह।ग्याहतीम्यो- 

ऽभ्यश्राजुदुखयेष्यतन विकषटपो न भवतीष्यथेः । असुम्मे शयत्र चतुष्वंपि मन्त्रेषु तस्य नाम 

१. 42. मध्यावषं च ८, ^2, चतस्तः 

२, 2 0111118 {1118 014. ९, ^\1 810 (, सवायु 

३, ¶ 0171118 1018 भ 016. १०. 411 ([' 001४ 11178 0. 

&» 2 0111118 11118 010. ११. ^ 2008 मध्यः मिश्र इति 

५. 441 8110 1. निहितान् पराके १२. ^. इह वक् [!| या 

६, 41 810 1". उपैनात् १२. 1. गोश्चुरजो वा द्युः स्यात् नियमात् 
७, 42, तयुश्रत १४. 1. म्यायात् 
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, ६. |] वुतीयो ऽध्यायः 

अन्ताहिता ऋतवोऽहोराता षुस्न्धिकाः । 
अधमासाश्च मासाश्वाङ्गानि नमस्ते सुपनाषुखि खहा ॥ 
यास्तिष्ठुनिति यास्घवन्ति या अदिः परितस्थुषीः । 
अद्धिः सवस्य भवेभिरन्यतः पितुदधेऽदुष्मे खाहा ॥ 
यन्मे माता प्रड्धलोम चरत्यपतिव्रता 
रेतस्तस्पिता दृङ्धामाहुरन्यो ऽवपद्यतापयुष्मे खाहा ॥” 

ति महान्याहूतीनां बा स्थाने चतक्लोऽन्यतरकेरणस्य ॥५॥ उनत्तमायापपूषान् 
| , ̂> 

11 ^© 

‹“उक्थ्यश्चातिरात्रश् सयस्काश्छन्दसा षद । 

अन्ये च करतवो देवा ऋषयः पितरस्तथा ॥ 

देव्यम्, 'अभ्नये खाहाः शति भवति, “ये तातुषुः" ईय(प्नेयत्वादस्नेः प्रकृतत्वाद्- 

कुतप्रस्ययाश्च प्रङतप्रह्ययो उ्यावान् । पवं तदि अन्मये खाह। दष्येव वक्तदयं सस्पा- 

रनिर्देश्ा्ं व्यं च, देषवतनेकत्वक्ापनाधं तर्हिं सवेनाल्ला निदेश्तः। शौनकेन 
ण 2) श्राजापद्यमेके । नक्चत्रदेवतामेके। ऋतुदेवतामेके । रत्रिदेवतामेके'' ईष्येवमनेकविधो 

वताधिकदप उक्तः ॥ ५॥ 

उत्त......9 त् ॥ उत्तमायां पूर्वकल्युन्यामपूपान् जदोति ““उक्ुध्यश्चाति- 

[त्रश्च इस्यनेन मन्त्रेण । समानखिष्टङृदिदं कमे भवति । अशनसिष्टृत् इति 
कलिष्टङृत् "यस्यां वैवसखतो यमः" इति ॥ ६॥ 

१, ^1 89) 1. सरिधषु 

२, 41, खकार्धमासांथाङ्गानि ..-म्योऽसुष्मे खाहा सुमनामुलाः खाहा ॥ 

¶, मासांशाङ्गानि नमसोश्च सवांरन्यमन्तदषे सुमनागुखखाह्य ॥ 
३, ^1 9110 1. अपः परितलिभिः षष्टिभिः सदयस्याभिरमन्तदधे केनो मस खादा ॥ 

1,. अद्धिरव॑घसा अद्धिस्सरवस्य भस्तृभिरम्यमन्तद॑पे पितरम्योऽमुष्मे खाहा ॥ 

४, ^1. रेतस्त्ितामहयो ¶, पितामहो 

५. 41 8110 4 0701४ वा 

६, ^2, विकरणस्य 

७, {1 इत्येकमनेक 
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सधिवरणे कौषौतकग्यसुभ्े [अ. ३. ख. १५, 

ऋतवः सवभूतानि शिवाश्श्ाम्ताश्च मे सदा॥ 
सन्तु मेऽपुषकृतापष्टके दमस्े घुमनाभुखि खाहा" ॥ इति समानं 

खिष्टत् ॥६॥ श्वोऽन्वषटक्यां पिण्डपितुयन्नाहृता गोपश्ुरजस्थारीपाको बा 

गोग्रासमादहरेदपि व कक्षघुदहेदेषा मेऽषटका इति ।॥७॥ न तरेव न वीत न 
स्वेव न इूर्बीति ॥<८॥ 

इति कोषीतकण्ये वतीयोऽध्यायः 

श्वोऽन्व,.. ...कंति ॥ याषदुक्तमिद्द कमे । श्वोऽन्वषटक्यां सष्टकामचु कर्तव्यम् । 

अष्टकानार्मण्वः अन्वषक्यं पिण्डपितुयन्नाचुना गोपश्चुः कतेष्यप् । मासेन पिण्डपिवु- 

यश्च; कार्थं श््यथैः। अजो वा कर्तव्यः पिष्डपितृयन्नाचुता स्यालीपाको षा पिण्ड- 

पितृयक्षाबरता पिण्डपिवृयक्न पवाधिशृतेऽस्िच पक्षे मसे त्वथटुप्तानामक्रियां रष 

पषा मेऽष्टकेव्युक्ट्वा गोग्रासमपि वा हरेत् । कक्षमपि वा दहेत् ॥ ७॥ 

नतव... वीत ॥ पवमेवाकां कुर्वीत, नत्वेव न कुर्वन श्स्येतयोः पक्षयो- 

रतुस्यव छत्वा्थमुक्तम् ॥ ८ ॥ 

दति कोषीतक्िग्रशछ[ गृष्यधिवरणे] तृतीयो ऽध्यायः ॥ 

१, /\2 0118 इति ३, /^1 910 1, अभ्रिनावा 

२, 1 01111४8 {1118 01, ४, 1, नामशच 

42, समापनं 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 

प्रथपः खण्डः 

अथातशश्ार्ति करिष्यन् रोगार्तो वा भयार्तं वा, अयाञ्य॑ वा 

याजयित्वा, अप्रतिग्रा्ं वा प्रतिग्ृ्, तिरात्श्ुपोष्याहोरालं बा सावितीं 

चाभ्यावतेयित्वा यावच्छकुयाद् गौरसषपकस्केः सरात्वा शुक्टमहतं वा 
वासः परिधाय सवन्तीभिरद्धिरुदङ्कम्भं नवम् ५भूदुवस्खः'› इति पूरयितेतरा- 
भिवो गोरसषेपद्बोत्री हियवानवनीय गन्धमास्यानां च यथोपपादेमग्नये 
स्थारीपाकस्य हूस्वा सावित्यौ सदस्राद्ध्वेमा द्रादश्नाव् सहस्रात् खशक्तितः 

प्रथमः खण्डः 

अथा... ..होति॥ थात ऊर्वं रोगातो वा भयातो धा अयाज्यं धा थाज- 

वित्वाप्रतिग्राद्य द्रभ्यं प्रतिगृह्य वा दोषनिदृत्यथं शास्ति करिष्यन् जिराधरमुपोस्ब । 

पकरात्रंवा। नच तुर्या बिकस्पः, मास्मश्युद्धवयथेत्वात्। निस्यश्रयतश्चेदेकरात्रो- 

पवासमेष करोति । श्युद्धि शङ्कमानस्तु जिरात्रादृभ्वेमपि करोति । साविकं चाभ्या- 

बतेयित्वा यावरख्छकयुयात्, ततः श्ुडो भूत्वा यदहः करोति तदहः गोरसर्पपकत्के- 

खुच्छाद्य ज्नात्वा शुङ्खमहतं वा धासः परिधाय तत उदकुम्भं नवम् ““मूमुषस्सः'' 

इति पूरयित्वा । इतराभितां भद्धिः पूरयित्वा । श्रवन्तीभिरद्धिः पूरणमभिमरतपक्षः । 

इतरथा वचनानथैक्यं हि श्यात् : भौरस्षंपदुर्वाव्रीदियवांस्तस्मिन् कुम्भे ऽवनीय 

गन्धमास्यानां च यथोपपाद्मवनीयान्नेरात्मनश्च मभ्ये तमुदङ्म्भं निधाय जुहोति, 

प्रयोगसौोक्यार्थः । ततो यथाप्रकृ्यञ्नये श्यालीपाकस्य हरवा तस्िक्नेषाप्नौ साधिज्या 

१, ^ 1 871 ('. परिधाप्य ५. {. 011#8 भयातों षा 

२. ^1 8110 1. कतमः ६. 1, 01118 षा 

३. "{' 8०8 च ७, 1. ६११४ बामेरात्मन मभ 

४, (, ऊष्वंमादशात् जुहोति 
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सविषरणे कौषीतकगृष्यसुभे [भ. 9. श. १. 

सैपातममिजुहोति ॥१॥ यावद्रा दोषनिदत्तिः ॥२॥ उत्तरेण पागग्ेषु 

कुशेषु पराद्श्ुख उपविश्यापोषिष्ठीयाभिस्तिखभिरभिषिश्वेतं ॥३॥ शुक्ले- 

रलङ्डृलय पहाग्याहूतयः सावितीं खस्त्ययनानि च जपित्वा सुष्यते 
सवैपापेभ्यो रोगेभ्यश्च भयेभ्यश्च ॥९॥ व्याधितभेत्तदशक्तथेत् पिता भाता 
वाचायेपुब्क्िष्याणामन्यतमो वान्वारभ्ये कुयात् ॥५॥ “ुश्वामि तखा हविषा 

का क 

सहखराद्भ्वंमा दादशात् सदस्रात् खश्चक्तितः सम्पातमभिज्ञुदोति । तदुदङुम्भम- 

भिज्द्योति । सम्पातेनोदकृम्मे चाम्नौ जहोतीलयेः ॥ १॥ 

यावद्वा......इत्तिः ॥ भा दोषनिदृ्तेवां जुहुयात् ॥ २॥ 

उत्त......पिश्चेत् ॥ पवं इत्वा प्राक खिष्टकृत उत्तरेणाध्नि प्रागग्रेषु कुशेषु 

प्ाह्ार उपविष्य । कमाभिमुखवप्रसङ्गनिवूर्ययै प्रागग्रेषु भाङ्ख इवयुक्तम् । 

आपोदिष्ठीयाभिः सम्पाताभिहत्वा अद्धिरमिषिश्चेत् । भररूतप्रह्ययादुत्तरत्र दश्षेना- 

ताभिः इति गम्यते ॥ २ ॥ 

शङ्के... ,.. भ्यश्च ॥ शद्केगेन्धमास्यादिभिरलङ्कसखय महाव्याहृतयः सावित्री 

सखस्स्ययनानि च जपिष्वाचार्यं खस्ति वाच्य श्यारीपाकेन खिष्टकृतं हत्वा शोभ 

परिसमापयेत् । कखस्तुतिरिथम् । स एव रत्वा सुख््रन पव स्वेपापेभ्यो रोगेभ्यश्च 

भयेभ्यश्च ॥ ४॥ 

व्यापि... कुयात् ॥ व्याधितः शास्तिकमे करतुमशक्तश्चेव् तस्य पिना 

भ्राता वा कुर्यत् । तयोरभावे भाचायेपुत्रहिष्याणामन्यतमो षा अन्वारण्धे व्याधित 

कुयौत् । पिता वा च्नाता वेति मध्वे वाशब्दविधानादुच्तरालाभविधिरिस्युक्तम् ॥ ५॥ 

१ 1 871 ¶', ञ्चयेत् ५. 4. 00118 एं 

२० 4 + 01018 {118 ०10. ६. ^. प्रागम इति 

३, ^1 870 ( रिष्यपुज्ञाणामम्य ७, 4. प्रजृतिप्रत्ययादु चरद- 

४, 1. यावत् ८ ^, फलश्चुति 
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चू. १०. चतुथा ऽभ्यायः 

जीवनाय कम्" इति तीणि धूक्तानि जपति पुरस्तात् खस्त्ययेनानाम् ॥६। 
वरो दक्षिणा ।॥७॥ एवं गावो गोष्ठस्य प्रध्ये इद्राय स्थारीपाकस्य हुत्वा 
रोद्रमूक्तेरभिषरुपतिष्ठते।८॥ संपाताभिः[तीभिः] सौमभ्रीभिः सावित्रीमपरिमितां 

जपेद् वेतसश्चालाभिः इुरथुष्टिभिंवा तिः प्रदक्षिणं पक्षति गोसूक्तैरुपस्थानं 
र्यते सवेरोगेभ्यः ॥९॥ अथ ब्राह्मणमोजनम् ॥१०॥ 

पुश्च......नानाम् ॥ ते पिश्रादयोऽन्या्थ कुर्वन्तः “सुञ्चामि स्वा हविषा 

जीवनाय कम्” शति ध्रीणि सूक्तानि जपन्ति पुरस्तात् खस््ययनानामयमन्या्थ 

विक्षोषः ॥ ६॥ 

वरो दक्षिणा ।७] 

पव...... षते | एवमपि वयायितानामेव कुयात् । तत्र त्वतावान् विक्षः | 

शुद्राय स्थालीपाकस्य इत्वा रोद्धेः सुक्तेरञ्चमुपलिष्ठेत अग्नये जुहुयाद् दौ मासो; 

ऊभ्वमपि विश्षो वक्ष्यते ॥ ८ ॥ 

संपा... स्थानम् ॥ याः स्षम्पातीभिहरवा [इताः] आपस्ताभिः वेतसशाखाभः 

कुदामुष्टिभिषा साविश्रीमपरिमितं ज्ञपेत् , पुनः पुनरावतेयन् प्रदक्षिणं प्रोक्षति । 

गोसूक्तैदपस्यानं गां च करोति । अथ स्तुतिवचनम्- मुस्यत सवैरोगेभ्यः ॥ ९.॥ 

अथ ब्राह्मणभोजनम् ॥ कतभ्यम् । इवमुभयच्र साधनम् ॥ १०॥ 

१, ^\1 870 (¶, च जपेत् ६, ^1 27 8५१ सावित्तीमपरि- 

२. ५1, नमन्याये विशेषो वरो मित॑ जपति 81 01711 1 

(1, स्त्ययनमनम्यामिः ९8111614. 

३, †' 01118 वरो ,..जयेत् ७, ^. संपातीहल्वा 

४, 41. रोदः ८. 1. आख्याभिः 

५, ^1 8 ¶, वेदश्ाखा- 
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सविषर्णे कौषीतकगृ्सूतर [भ. ४. ख. १. 

अथं द्वितीयः खण्डः 

भावण्वां पौणमास्यां हस्तेन श्रवणेन वा अक्षतसक्तुनां स्थालीपाकस्य बा 
लुहुयात् “अभ्रये खाहा"” “विष्णवे खाहा" ^श्रावण्ये खाह"' (पौगमास्ये 
खाद “"वषाभ्यः खाहा'' इति ॥१॥ साजानक्षतसक्तृ सर्पिषा सम्गीयाप्नौ 
हुयात् “दिव्यानां सपोणामधिपतये खाहा"? “दिव्येभ्यः सर्वेभ्यः खाहा''हति॥ 
२॥ उसरोणापिं पागग्रेषु शेषु शचौ वा देशे ““दिभ्यानां सपाणामधिपतिरन्ी- 

अथ द्वितीयः खण्डः 

श्राव... ... हेति ॥ भावण्यां पौर्णमास्यां धवणसंयुक्तायाम् । श्रावण्यां पौर्णमास्यां 

इति पाटः । अक्षतसुक्तानां स्थालीपाकस्य घा जुहुयात् । यवसष्तुपक्चे यावदुक्तं कम॑ 

“अग्नये खाद", “विष्णवे साहा" “भावण्ये[ खादा |” “पोणेमास्ये खाषहा'' '"ववौभ्यः 

खा्ा'' इति संशायनिवृस्यथै खाहाकारास्ानम् । संशयो हि धावण्ये पौर्णमास्यै 

इ्ति॥१॥ 

भत्र-- 

लाजा... इति ॥ रोजानक्षतसक्सृश्च सर्पिषा खद सन्लीय तस्िन्नेवाप्मौ 
““दिष्यानां क्ष्पाणामथिपतये खाहा" ““दिभ्येभ्यः खाहा"” इति वरे हती जह्यात् । 
शन्नाविल्यधिकवचनम् । तस्िक्नेवेति निवमार्थसुकतम् । नैतदस्ति; अयुकेऽपि हिस 

पव नित्यः शारन्निः; उक्तं हि-"पञ्चसु बहिद्शाखायाः” इृस्यत्र । पवं तर्हिं 

पुनरघ्नाविति कमांन्यस्व थम् । अन्यविदं सपेबलिकमे, मन्यत्पू्ौक्तं अवणकमं इति 
च । तथा चेबोक्तं शौनकेन ““भावण्यां पौर्णमास्यां अवणकमे स्पवटिकमं च'' 

धरवणकर्मणो ऽनन्तरं तदहरेषारण्धभ्यम् ॥ २॥ 

उष्रेण...... उपहरेत् ॥ इ्वरेणाभ्रिं प्रागग्रेषु कूरोषु कमाभिपुख्यनिवृस्यथम्, 
क डद्गम्रनिशुस्यथं घा पराग््रोष्वित्युकम् । शुचो वा देशे ““दिष्यानां सर्पाणां मधिपति- 

१, 4.1 8110 ¶' ०111६ हङेन भवणेन बा ५. 1. 01108 लाजान्... खिति 

२, 42 8 ¶' 0711 खाहा ६, 1. सपंवलिकरम भवणकमं च 

३, ^.1 &1. 1. जुहोति ७, 4, तदहं 

४, 41 8 क 00) दिम्बेम्बः ८. ^ 01118 उत्तरेण. . हरेत् 

सपभ्यः साह । 
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स. ३.] चलुथो ऽध्यायः 

यताम्” “दिभ्याः सपा उक्नीयन्तामू"” इत्यपो निनयति। “दिव्यानां सपाणाम- 
धिपतिः भरखिखताम्” ““दिभ्याः सपाः परिखन्ताभ्” इति फणेन वेष्टयति । 
4 १० धिति )) (नलया, अधी 1) दिव्यानां सपोणामपिपतिरनुङिम्पताम्' “दिव्याः सपा अुछिम्पन्ताम् 
इति पन्नगस्य पात्राणि निनयति । “दिव्यानां सपाणामधिषतिस्सुमनस्यता५" 
“दिव्याः सपोस्पुमनस्यन्ताम्"” इति सुमनस उपहरति । “दिव्यानां सपाणाम- 
पिपतिराच्छा्ताम्? '"दिव्याः सपा आच्छायन्ताम्' इति धूत्तन्तुशरपहरति। 

(“दिभ्यानां सर्पाणामधिपतिराज्ञताम्' ““दिभ्या; सपो आज्जन्ताम्" इति 

रन्नीबताम्' ("देभष्याः सपां उन्नीवन्ताम्” दस्यपो निनयति । प्वमुच्तरत्र तत्किया- 
युक्ता मन्त्राः प्रह्येलब्याः । ततः फणेन वेष्टयति । तता वणेकस्य पात्रं निनयति । 
ततः सुमनस उपहरति । ततः धूज्रतस्तुमुपदहरति । ततः कशातदणेनोपघति उप- 
हरे[रती स्यथः । मञ्जनस्य करोति । तत आदरघनेक्षयति । पवमान्तरिक्चाणां पार्थवानां 

दिन्यानामिति करोति सर्वत्र च तथेव मन्त्रा योज्याः । च्चिखिरपा निनयनादी- 
न्योगानियुनाक्ते(!| । पूर्वमुशेस्तराभुश्चैस्तरां नीचैस्तरां नीखेश्तरां कथमिति चेत्? 
“दिव्यानां सर्पांणामथिपतिदश्नीयताप्” ““दिभ्याः स्पा उक्ञीयन्ताम्” श्त्याकाशचे 
अपो निनयति । द्वितीयं ततो नीचेस्तराम् । कृतीव ततोऽपि नीचेस्तराम् । सकृदेव 
मन्ध्रवाचनम्, न होम त्रित्वमस्ति, उक्चैनीचेरिति संम्भवात्। ततस्त ःश्रभरति 

रात्रो बाग्यतः सोदकं बि द्वण आ उपघातमुपदहरत्। धवं भा प्रत्यवरोदात् । कथम्, 
केन बर हरति ! शव्युच्यते । त॑त् “दिन्यानां सपांणामधि पतये नमः” "“दिष्येभ्यः 
सर्पेभ्यः" इष्यपो द्वा तत ओदनं वुर्वेणापदस्य तेनेव नमस्कारान्तेन मन्तरेण 
बलिमुपहरेत् । कुत पतद्धभ्यते ! वैभ्बदेवे द्यादापूथिवोये च बलिहरणे इष्टत्वात् ॥ 

१, ^1 9110 (` ०7171 दिव्याः सपा ५, ५2. सुमनस उपहरति 

उन्नीयम्तां ६. 4 00118 दिन्वानां ....उपहृरति 

२. (' 07118 दिव्यानां .. प्रतिलिखन्तां ७. 4.2, सून 

21104 ४५५8 1 8{€ अनु ८. ^, उपडातं 

खिम्पम्ताम् ९ & 07108 {718 फ ०1प. 

३, 41, भाषतां १०. 4. सैभाबास्तद्ः 

४, 4.1, शआबनम्तां ११. &. 01101४8 {718 क 014. 
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सविवरणे कोषीतकगर्यसूभे [अ. ४. ख. २, 

$शतश्णेनो पघातमञ्जनस्य करोति । “दिव्यानां सपाणामपिपतिरीक्षताम् 
('दिष्यास्सपां इक्षन्ताम्' इलयादरशेनेक्षयति । एतर॑मान्तरिक्षाणां पाथिवानां 
दिभ्यानां विद्खिरेस्तरां नीचैस्तरां इत्योदनद्रव्ये[दवगोपघातमा प्रलवरो- 
हाद् रात्रौ वाग्यतस्सोदकं बटिुपहरेत् ॥२॥ उपसगः ।॥४॥ 

ननु दशनं छक्षणं ने भवतीस्युक्तम , लक्षणसिदस्य बलाधानं दशेनं करोतीति; 

सस्यमेषमुक्तम्; न बयमिहापि केवलन दशेनेनेति ब्रमः। पुरस्ताद्धि प्राच्यां क्षत्र 

मर्बादायां गोमयेन परिमण्डलमित्णुक्तेऽपि मभिपेतार्थस्िद्ो द्याषापृथीयं बलि- 
मुपरदिदधयिकमुकम् । तश्याधिकवचनस्य इदं प्रयोजनम्--अन्यत्रापि बलिहरणं 
भवष्येवमेषति । तत पव सिद्धस्य दकशोनमपि बलाधानं करोति । सोदकं चेति 

परिसङ्खयाथ गन्धादीनां चयावाप्रथिवीये आस्नातानां निवृत्यथम् । दर्वंणेति कोऽय 

निर्वेदः? ननु वर्था अन्यलिङ्ञोऽपि शन्डो विद्यत शति ध्रमः। वाग्यतावखिताय 

पन बङिमन्य उपपादयेत् ॥ २॥ 

उपसगः ॥ उपस इ्याःमनः कर्मणः उपसरगैः प्रारम्भ इत्यथः । स उपसग. 

स्तदेव कृत्वा उरख्ज्यते ॥ 

इह प्रयोग उख्यते--लाजानक्षतसक्तश्च सपिषा सन्नीय श्रावण्यां पौणे- 
माद्यां अवणकषमे ङृत्वा ततः “'दिष्यानां सर्पाणामधिपतये खहा” “"हिष्येभ्यः 

ख्पेभ्यः खशा “'भाभ्तरिक्षाणां सर्पाणामधिपतये खहा" “मान्तरिक्म्यः 

सर्पेभ्यः खाट” “"पाथिवानां सर्पाणामधिपतय खहा" ““पार्थतरेभ्यः सपेम्बः 

खाहा'› ('दिदयानां सपाणामधिपतय खाहा'' "दिष्येभ्वः सपेभ्यः सादा" 

पतावष्टावाहुतीहत्वा, उन्तरेणा्ि प्रागच्रषु कुशेषु श्चचो देशा ““विञ्जानां सपाणाम- 
धिपतिखन्नीयताम्” “दिव्याः सपा उश्नोयन्ताम्' दति बथोक्तमपो निनयति । 

“मआाम्तरिक्षाणां सर्पाणामधिपतिसक्नीयताम्'' “भान्तरिक्षाः सपा उश्नीयन्ताम्" इति 

तथैवापो निनयति । ततः “पार्थिवानां सर्पाणामयिपतिरन्नीयताम्" “पार्थिवाः 

सर्पौ उश्लीयन्ताम्” इति तथैवापो निनयति ¦ एषं सर्वत्र योज्यम् । आदृरषँक्षणान्तं 
क्त्वा ततः ““दिष्यानां सपांणामधिपतये नमः” (दिव्येभ्यः सर्पेभ्यो नमः" इत्यपो 

१, 1 00108 आन्त. . श्रेत् २, 1 0111118 11118 0१५. 
41. आन्तरिक्ष्याणां दिष्यानां पार्थि- ३, 1, ०010118 न 

वानां ४, ^ 01118 इति 

1.. अन्तरिक्चाणां ५. + 01018 {18 016. 
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सू. २. चतुथा ऽध्यायः 

अथ तुतीयः खण्डः 

आश्वयुस्यां पौणेमास्याचैन्द्रं धायसः ॥१॥ ““ अविम्वां साहा" 
““अश्वयुगभ्यां खाहा'” “आश्वयुजं पौणेमास्ये खाहा" (शरदे खहा" 
(“पशुपतये खाहा" “पिङ्गलाय खाहा?” इति षट् पृषातकस्य (आ मावो 
अगन्" इति सूक्तेन परत्य॒चं स्थाङीपाकस्य हृस्वा पावभिवेस्सान् संखजति तां 
रातिम् । अथ ब्राह्मणभोजनम् ॥२॥ 

दत्वा । पवमेव बि हरन्ति । ततः “"भआन्तरिक्चाणां सर्पाणामयिपतये नमः" 

“आन्तरिक्षेभ्यः सर्पेभ्यो नमः” दत्यो दच्वा, पवमेव बहि हरति । ताः[नतः] 

““पार्थिवानां सर्पाणामधिपतये नमः'› “पार्थिवेभ्यः सपंभ्यो नमः इष्यपो दरा, 

पवमेव षरि हरति । ततः “दिहयानां सर्पाणामधिपतये नमः" ‹“दिष््येभ्यः सर्वेभ्यो 

नमः? इष्यपो दा, पषमेव बलि हरति । एवमा प्रह्यवरोदाद् रापघ्नो बर हता 
परस्यवरोहे ऽछटावाहतीहत्वा आदशंक्चान्तं इत्वोरखजेत् ॥ ४॥ 

अथ तृतीयः खण्डः 

आन्व......यसः ॥ आश्वयुज्यां पौणेमाश्यामेन्द्रः पायसो होतव्यः। व्याली. 

पाक पव पयोभू यस्त्वात् पायस दव्युच्यते । तस्माद्यथाप्रङृति भवति । ततस्तस्मिन्नेष 
कमण्याचापद्यान “शन्द्राय खाहा'' इति स्याटीपाकतं इत्वा- 

अन्विभ्यां.. ... भाजनम् |¦ ““ मभ्विभ्यां खाहा '” ^“ सन्नयुग्भ्ां खाहा ” 

"“आश्वयुज्ये पौणेमास्ये खादा' 'श्यरदे खादा'' ““पञ्युपतये खाहा” ""पिङ्गकाय 
सखाद।*' हत्याज्येन षडाहूतीहस्वा “आ गावो अग्मन्, इति खुक्तेन पृष्रानकस्य 

जुह्योति । परृषातकमिल्याञ्यसयुक्तं पयः, तत्पाणिना जुहाति । ततः कम परिसमाप्य 
तां राति मातृभिषैत्सान् संखजन्ति । अथ ब्राह्मणभोजनं कारयेत् ॥ 

१, ^1 816 (, पायसं खारीपाकेन ५ ^+ 9. ^2 07111 प्रयुचं... 

भरपयित्वा हप्वा 

२, ^2 ४५५8 साहा ६ 41. 3४0९ 18 [€ प {01 

३. ॥2 01118 शरदे खाहा 1010 मातुमि्त्सरान् 
४, ^ 2. प्ृष्टातकस्य ७, 1. 0701४08 आन्यिन 
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सबिषरणे कोषीतकणृष्ासुभे [अ, ४, स, ४. 

अथ चतुथः खण्टः 

आग्रहायण्यां पल्यवरोहेत् ॥१।॥ रोहिण्यां प्रोष्पदासु बा प्रातः शमी- 

पठाशमपुकापामागेरिरी षोदुम्बरङशतरुणबदरोणां च ॥२॥ तेषां ष्टिमा- 
दाय ॥३॥ सीतारेष्टं च ।॥४।॥ उदपात्रे निधाय तस्मिनिमञ्ञ्य निमञ्थ्यं ॥५॥ 
“अप नः शोशुचदषम्” इति सक्तेन तिः परदक्षिणं पोक्षति ्रण्पेभ्यः 

पाप्मनोऽपहत्यै ॥६॥ उत्तरतो निधाय ॥७॥ मधुपर्को दक्षिणा ॥८॥ 

अथ चतुथः खण्डः 

आगर... ...रोहेव् ॥ भआत्रह्मयण्यां प्रष्यषरोहेत् । प्रष्यवरोहणं $ययादिष्यथैः । 

पौर्णमास्यामिष्यधिकारः ॥ ६॥ 

रोहि ० दरीणां च ॥ रोहिण्यां प्रोष्ठपदास धा प्रातदश्ामीपलाश्मधूका- 

पामार्गशिरीषोदुम्बरकुशातरुणबद्रीणां च ॥ २॥ 

तेषां बुष्टिमादाय ॥ सुष्टिमिति प्रमाणमुक्तम् । बवरीणाञ्च सुष्टिम् इ्येतवता 

सिद्धे पुनस्तेषां इति वचनं तेषां सर्व॑षां प्रथञ्ष्टिमाद्ाय दध्येवमर्थंम् ॥ २ ॥ 

सीतारोष्ं च ॥ कीतारोष्टमिति सस्योष्ट सस्यमुकं गृहीतम् । लोष्टं च ॥ 

उदषाते... ... निमज्ज्य ॥ तां मुष्टं तसिन्युदपा्रेऽवधावावधाय प्रोक्षति ॥ 

अप नः... हत्यै ॥ गृरदशान्लमिति फलस्तुतिः॥ ६॥ 

उत्तरतो निधाय ॥ निदधातीष्यथैः । वं इृस्वोत्तरत उदपात्रं च सुषटिच 

निदधाति ॥ ७॥ 

मधुपर्को दक्षिणा ॥ भाचा्याय मश्रुपकं ददाति । द्रभ्यनिवते यथाप्रहणे ॥ 

१, 1 2110 (1, मषुपका ४, ^\1 &11त ¶. कुशतरणेग्यः 

२, 2, निमन्न्य ५ ^. 01118 {718 ०1. 

३, 41 810 ~ 01011 {1118 010. 
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द्. २६.] चतुर्थोऽध्यायः 
“्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्तरशरदषास्पुषितं नोऽस्तु । 
तेषां पथूनामगृतूनां श्रतश्चारदानां निवात एषामभये स्याम खाहा ॥" 

“अप् श्वेतपदा जहि पूर्वेण चापरेण च । 
सक्च च वारुणीरिमास्सवाश्च राजवान्धवैः खाहा ॥'' 

‹भवेताय वैदमांय खहा (विदभांय खाहा “तक्षकाय वैशारेयाय 
खाहा” “विश्नालाय खा” इत्याञ्येन ॥९॥ (दुहेमन्तः घुवसन्तः घु्रीष्मः 
परतिभूषन्तां सुवषोः सन्तु नो वषाः शरदः शं भवन्तु नः” इत्यभ्निषुपतिष्ठते । 
५स्योना पृथिवी भव" इति पृथिवीमतुमनूत्य “श्रं नो भवन्तु वाजिनः" इति 
शमीश्वाखयापिमृञ्य ““सश्चुदरादृभिः"" इत्यभ्युक्ष्य परस्तरमास्तीयं उयेष्दक्षिणा- 
पार्थैः संबिशचेरन् ॥१०॥ “रति ब्रह्मन् प्रतितिष्ठामि यत्ते" इति दक्षिणेः॥११॥ 
ऽप्रति पुष प्रतितिष्ठाम्यन्ने इति सथ्येः ॥१२॥ "प्रत्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि 

ग्रीष्मो... ...ञ्येन ॥ “श्रीष्मो हेमन्तः" इत्यारभ्य षडाहुतीयहुयादाज्येन । 

आज्येनेति द्रव्यान्तस्वद्ि धानं प्रकृतिनिवुच्य्थेम् । तसाधावदुक्तमिह कर्मे ॥ ९॥ 

सुह... ...शेरन् ॥ ““खुदेमन्तः'? त्यनेन मन्त्रेणाभ्निमुषस्याय “स्योना पृथिवि" 

इति पृथिवीमभिमन्ध्य "दाक्नो मवन्तु वाजिनः” शति शमीराखया त देश्तं विष्बुञ्य 
“"समुद्रादुर्मिःः" रदत्यभ्युक्ष्य तन््प्रस्तरमास्तीये उयेष्ठं दक्षिणतः छत्वा । स च तस्य 

मार्यापु्राश्च संविरोरन् । प््वेव्येषठदक्षिणा दति यथाञ्वेष्ठमिद्यथैः ॥ १०॥ 

परति... .. दक्षिणः ॥ ५भति ब्रह्मन् प्रतितिष्ठामि यन्ते” इति दक्षिणेः पार्शवः 

संिरोरन् ॥ ११ ॥ 

प्रति......सम्येः ॥ “रति पञ्युषु प्रतितिष्ठाम्यक्ते"' इति सभ्यैः सं विशेरन्॥ 

मरति... दक्षिणे | ततः “प्रह्श्वेषु प्रतितिष्ठामि क्षत्रे" इति दक्षिणः पर्शवः 

संबिदोरन् ॥ १३ ॥ 

१, ॥1 81 "{' 9११ न वै श्चत्तसया- ४, (1 0111318 11118 01. 

ध्या्ारेऽहिजघान किञ्चन ५, ^ 0111118 प्रति,. .दक्षिणेः 

२. ¶' 0111108 वैशा..-खाये ६, ^+ 8१५६ तत; 

३. ^+1 8110 "]\. सुविभूषन्तः ७, 1, 00148 ततः. . दक्षिणे 
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सविधरणे कौषीतकगृ्यस्भे [म. ४. अ. 

तते" इति दक्षिणैः ॥१२॥ “प्रलभ्य परतितिष्ठाम्यपृते"” इति सथ्यैः ॥ १, 
“प्रति प्रजायां प्रतितिष्ठामि पशे" इति दक्षिणेः ॥१५॥ प्रस्तरे तां रा 
शेरते ॥१६॥ “उदरीध्वं जीवः इत्युत्थाप्य “नमो मिलस्य'› इत्यादिल्यष 

स्थाय यथासुखमत उध्वेम् ॥१७॥ ““घुतामाणम्'' इति शय्यामारोहेत्॥१ 
चेश्यां पौणमास्यां कर्कन्धुपणीनि पिधुनानां च यथोपषादं पिष्टस्य दः 

भरलप्सु... ... सव्यः ॥ “प्रल्यश्टु प्रतितिष्ठाम्यदते इति सभ्यैः पाश्वैः सं 

शोरन् ॥ १४॥ 

परति प्रजाया... दक्षिणः ॥ ततः “भरति पायां प्रतितिष्ठामि पुटौ, । 
दक्षिणे; पा्वेः संविरोरन् ॥ १५ ॥ 

रस्त... रते ॥ तस्मिन्नेव प्रस्तरे तां रानि सवं शेरते ॥ १६॥ 

ठेदी......अत ऊध्वेभ् ॥ ततः प्रभातायाम् “उकीभ्डै जीवः" इति स ता 
स्थाप्य “नमो सिश्रस्य' इष्यादित्यमुपतिष्ठते । अत ऊर्वं यथासुखं सवं गच्छनि 
नैतद्धक्तव्यम् । अर्थप्राप्तं हि । पकं तष्यंतरक्षद्घक्छृत्वा अत ऊभ्वं यथासुखं करोति, 
भ्रतिसंवत्सरमवदयं कतेष्यम् । सरत् ऊत्वा पुनरक्रियायमशोषः । क्ियायामभ्यु 
इति यथाञ्समित्युकतम् ॥ १५ ॥ 

घुतापाणमिति श्रय्यामारोहेत् ॥१८॥ 

जयां ......छिकाः ॥ ततश्चेयं पौणेमास्यां ककैन्धुर्पणानि मिथुनानां 

वृक्षाणां पणानि । मिथुना नाम षका भसिन्देक्ञे न सन्ति। यथोपपाशवचः 
ककेन्धुप्रयोगसिद्धिः । यथोपपादं यथासम्भवं पिष्टं त्वा देन्द्राप्नः तुण्डिलः कोर 

छै 9 ७ 

वुण्डिरापश्षिरौद्राश्च गुटकाः कायाः । तथा इत्वा छ्चुचौ देशे निदधाति । ना 

हि वथनस्यातिमारः । यावदुक्तं च कर्तव्यमेव । भदष्टफलेषु कमसु युक्तिमै परी 

१, & 8१५8 तत, ५, 4 01118 ॥118 8 प्र, 

२ 4. 011४8 प्रयप्मु.  .सव्येः ६, 1. 01118 तस्मिनेव 

३. ^ ६08 ततः ७, „^. सर्वैः 

४, + 01018 तत्+. ..दश्िणेः ८ 4. पत्ताणि 
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दू. २०.। चतुथा ऽभ्यायः 

देन््राप्रस्तृण्डिलो रोद्रकिका; ॥१९॥ लोकतो नक्षतराण्यन्वाहतशथच कोकतो 
नक्षत्राण्यन्वाहतश्च ॥२०॥ 

इति कोषीतकगृषने चतुर्थोऽध्यायः 

देवताविधान किमथम् इति चेत्, क्ञापनाथेम् ; यथा पिवृमेधे ('मैत्रावर्णीमाभि- 
क्षाम्” इति ॥ १९॥ 

ठोक... ... तश्च ॥ रोकैतः शाज्ञान्तर श्यथेः । भनान्नातनकषतरेषु कर्म॑सु 
रोकतो नक्षत्राणि ब्राह्माणि, नानियमः। भथ कस्मात् पुण्ये नक्षत्रे विदधाति! नैष 
दोषः; तत्र खहाङ्जवबिधानं निष्यमर् । इद च निष्यमन्वाच्रत श्त्यबुप्रयोगः । अस्माभि- 
रभिदहितानि यानि स्मातोनि कर्माणि श्ाख्यान्तरविहितानि तास्यप्यनुविहितानि। 
पवमेव मन्तव्यानि । भथवा पएकस्िन्ञपि कमणि मब्यक्ता अनुप्रयोगा अन्यत्र 
प्रसयक्षाश्च पतेऽनुप्रथोक्तव्याः ॥ २० ॥ 

इति कोषीतकग्ये[गृह्यधिरणे] चतुथ ऽभयायः ॥ 

१, ^. कोक इति 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
कमसत १ मका न नयन जन 

प्रथमः खण्डः 

ददौपूणमासादयः पौण्डरीकपयन्ताः भौोताः पदाथ व्याख्याताः । खत्वारश्च 
पाकयल्चा निपुणतरसुपपादिताः। ददानीं पितृमेधव्यास्याया भवसरः प्राप्तः । कः 
पुनरस्य क्रम इति १? ऊध्व हवियेक्चप्रायस्ित्तेभ्य इति वदामः । तत्र हि श्ुतिषाक्षयं 
पिवृमेधस्य विधायकम् । “भथ यत्खेराभ्निभिर्यजमानं सस्कुर्वन्ति देवरथो वा 
अप्यो देवर थमेवैनं तस्लमारोपयन्ति, स पतेन देवर्थन खग लोकमेति सखङूतां यत्र 
खछोकः”” इति घ्रयोदश्षाध्याये "'द्ग्ध्वाखीन्युपनष्य'' इ्यत्र पाट इति केचित् ! नैतदुप- 
पन्नम् । भरसिद्धं हि मेतस्य श्दनमनृदययते तत्र “पुत्रंवा भ्रातरं घा दीश्चयित्वा सह 
यजेरन्" दस्येतदश्र षिधीयते । तस्मात् श्वुतिक्रमः । किमर्थं पुनर्बाह्यपाडः क्रियते ? 

रहस्यत्वात् धभेवेपरीद्यश्चापनाय । यथा महावतमेकाद्शद्धादश्चयोरभ्याययोमैष्ये 
पदितभ्यं सत् रहस्यतवात् बहिः पठयते । तक्ेदं विचार्यते--पितमेधस्य कता कि 
तत्फलेन सम्बद्धयते, आदोखित् प्रेत इति १ कतंति केचित्; कैः करसंयोग- 
वचनात् । यो हि यस्याः क्रियायाः कतां सर तदीयेन फखेन सम्बद्ध थत इति । मनै- 

काम्तिकमेतत् । पाचका अन्याथेमपि पचन्तो द्यन्ते ; शाब्बावगम्यश्च वैदिकानां 

कटसयोगः, नानुमानविषयश्च । संस्कतेव्यास्याहिता्नेः फलमाह ““खेरन्चिभिर्यजमानं 
संस्कुचेन्ति' "इति द्वितीयाविभक्तिः भूयते । कतुरिति[कतुर्हि] यत् क्रियया प्राप्तुभिष्टतमं 
तत् कमेसंशषम् ; तश्र च द्वितीयामामनन्ति “कमेणि द्वितीयाः” इति । यज्ञमानराभ्दादुश्व- 
रन्ती दि तीयाविभक्तिय॑जमानशाबष्द वाच्यस्यार्थस्य प्राधान्यमवगमयति । तस्माप्सस्का- 
राथमेतपिति मन्यामहे । सं स्कछतेः पुरोडाश्यादिभिर्यथा यागसिखिः, तथा यजमानेन 

संस्कृतेन कतः प्रयोजनसंसिद्धिः इति चेत्, न, भधरवणात्; पुरोडाशादिभिः 
संस्छृतः यागः भयते । यागाच्च फलम् । इद संस्कृतेन यजमानेन क्तरन्यत् प्रयोजने 
न भयते । न चाप्रमाणे कट्पयितु शाक्षयम् । फलसंयोगश्च यज्ञमानस्य भयते, “स 

१, 1., भुतिघर्मकमं किमथ ४, ^, अशोसि 
२. ^, समद्रह्टरस्य ५. ^, संबुध्यते 

३० ^, तच्फरो ६. ^. अन्धार्थ 
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क्षै. ४. पञ्चमोऽध्यायः 

प्रथमः खण्डः 

जीवतः कमौणि विसमप्ने चेदभिमरेयाद् ॥१॥ परणान्तमेकाैषु ॥२॥ 

पतेन देषरथेन' इति । बहुषचनान्तस्वात् कतृनिरपक्षम् । “वसन्ते ब्राह्मणो ऽच्निमाद- 
धीत शच्यात्मनेपद्श्षणात् य आधाता तस्य अञ्चय उपकुर्वन्ति, नान्यस्येति । 

अद्मीनां यथानाश्च[? प्रतिपत्तिरत्र; शयते चान्यत्र न प्रतिपधते । तस्मादपि प्रेतस्य 
फलम् । 

५“निषेकादीनि कर्माणि दमश्चानान्तानि स्वंशः। 
यः करोति चुतो यश्य तस्य ञ्जिगी[स तस्यल्िगि [होख्यते ॥ 

इति विस्पष्ट भगवता मनुना अयमथः कीर्तितः । कथं पुनरजीवतः ऋस्विग्याञ्य- 

छृक्चषणः सम्बन्ध इति चिप्रतिषिधाय मरणात्तदीयद्रव्यविनियोगाश्च श्ुनस्कणस्तो- 
मवत् । यथा ्युनस्कणस्तोमे “श्राह्मणाः समापयत मे यक्षम्” इति सम्प्रेष्य यज्ञमा 
नेन च्चियते, पुनस्तदीयेन द्रव्येण कमेशोषशविज्जः परिसमापयिष्यन्ति, सुप्रतिद्- 

त्वात् । अप्रतिविधाय केचिर्घ्रियन्ते । सर्वप्राणिभिरभ्युपगतमेतत्। ततः प्रतश्यैष 
फलम् । तस्ैवेध्रमादिमं सूत्रम्- 

जीतवः... .. पेयात् ॥ जीवतो यजमानस्य कमौणि फलदायीनि । विसमा 
कमणि यजमानो थदि प्रेयात् शारीर मुरखजदिष्य्थः। परिसमा्तिषलन उत्सर्गः । 
"“अन्नवं हि भूरिदावत्तरा धां विजामातुरुत षा घा सारात्” द्यत्र 'विजामातुः 
भसमाप्तजामातुः' इति भगवता यास्कमुनिना कीर्तितम् । बहुयज्ञमानके सत्रकर्मगि 
जीवतो यज्ञमानस्य फल संयोगो भवति, न प्रेतस्य “यजेत खगेकामः" शत्युख्यते । 
“ पूवौपरीभूते मावमास्यातेनाचष्टे, व्रजति पचतीत्युपक्रमप्रश्त्यपवगेपयेस्तम् » 
इति वचनात् यः परिसमापयति तस्य फटसम्बन्धः । समाक्तिरेव शब्दार्थः; 
उपक्रमो ऽयेगरहीत इति केचित् । तथापि जीवतः कर्माणि शत्युपपन्षम् । अपरे 

प्याथक्षते। जीवता यानि कमाणि प्रारण्धानि, तानि कमाणि मध्ये भुतद्यापि 

ङपकरिष्यन्ति । श्युनस्क णैस्तोमे ऽन्यो दीक्षते, पुज्रो षा नाता षा; स तस्यल्िद््ला- 

जीवः अन्निभिरभिसभ्बन्धास्; न हि पेराच्चिषु क्रियमाण कमे परस्य करव मवति । 

१, .^\1, जीवितः ४, ॥ 07118 एव 

२. 1. (| ९९१ - छ वाभि 

३. .6.. यन्नजानो क्रिष्ते 
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सविषरणे कौषीतकगृहयसुश् [भ. ५. ख, १, 

नास्ति तस्य समापनम् ॥२॥ पेतमाहिताभि ज्ात्वाजक्लानग्नीन् षन्ति ॥४॥ 

उपप्रहविशेषादुभयोः कराभाषात्-इति केचिन्मन्यन्ते । धारभ्य परिसमापयन् 
फलेन स्म्बदधधत इति शब्दाथैः । शद चान्य भारमते, अन्यः परिक्समापयिष्यति । 

स्धेथा दं सूत्रं योजयितुं शक्ष्यते । सर्वगतस्याप्मनो गमनाभावेऽपि प्रा्नश्याीरा- 
भिसम्बन्धं धमौधरमनिभिचं तस्पक्षये समुस्खजन् प्रयातीष्युपचयेते ॥ १॥ 

मर... ...हेषु ॥ मरणान्तो[मरणमन्ते] यस्य तदिदं मरणान्तं कम । पराध हि 

समाक्तिः । न हि तस्य पाराथ्यम् । अहोनेष्वप्ययं न्यायस्तुल्यः। तसादेकादशष्दो 

लक्षणाः । पकाहेष्वहीनेषु चेति । किमथ पुनस्तथा सूत्रं न प्रणीतम् १ अदहीनानामु- 

मधमत्वश्ापनाथेम्। पक कतेका अनेककतैकाश्चाहीनाः भयन्ते । “यदे कविधं तदेक- 

रत्रेणाभोति" हस्यु पक्रम्य दकवचनार्थैः श्राब्दैरभिसंबन्धादेककतुंका अस्माकमहीना 

अदुक्षिता दीक्षितं याजयेयुरिति चोक्तम् । “दिप्रशतयोऽएाचत्वारिशस्प्यन्ता यज- 

माना घा महीनेन संयज्ञेरन्' इति श्ुष्यन्तरम् । पककरठेकत्वमेकादैस्तुस्यो भ्यायः। 

भनककरेकत्वे हि समैः क्षापनार्थमेकाहेष्वित्यु्तम् । हवियैक्मभ्यसृतस्याप्येकािः 
तुर्यो भ्यायः, भ्यायप्रदृ्तंनाथेत्डात् सूज्रस्य ॥ २॥ 

नास्ि......पनम् ॥ तथ्यैकादस्य समापनं समाक्तिने विद्यते । ननु च 
पूवेणतत् सिद्धम्, मरणान्तिकमेकाषेश्विति । मरणान्तं चेत् कमे, कथं समा- 

पनवाङ्का{ समापनध्रकारं केचिद्धिदधति--““पाज्यां हविषि निधाय द्रोणकलश्ो सोमम् 

"यदेवा, इति जुहुयात्"! इति । वतद्पि मरणान्ततया प्रायश्ित्तं न भूतष्येति 
कापनाथं नास्ति तशय समापनमित्युक्तम् । शुनस्कणेस्तोमे तु समापना[नवचना]त् 
लमापनम् । अन्यत्र न तादशं षचनमस्ति । यदि पूर्वस्यामाइतौ इतायां यजमानो 
न्नियेत श्सरामाहति भस्मनि चहयादिति समाच्तयमावं द्रवति । कतौ च फलार्थी 
शतः; कः पुनर्यः समापयितुमर्देति { शरीरमल्तरीति चेत्, न शरीरार्धं फलम् , 
भखतनस्था सद्य । यश्च शरीरवान् निष्यः स्वेगतः स फलेन सम्बध्यते । स चेदं शारीर- 

भुरदभ्य पराशुपकितकमाञुरूपं शरीरमु पादाय कापि गतः; कोऽन्यः समापयिता! 

१, {. 00:४6 अनेक. ..म्बायः १, ^, कमानुकूरल्पर 
२, 4 तस्याश्च ४, ^ 01118 कापि गतः 
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सू. ४. पञ्चमोऽप्यायः 

अथवा योऽसौ समापनप्रकारः शासखान्तरेभ्वान्नायते, तस्य प्राकनकर्मसमापनत्व- 

प्रतिषेधाथेमिवसुध्यते । मरणनिभिक्चं प्रागुपात्तानां हविषां प्रतिपाक्नमान्रमेत- 

दश्यते, न कमप्तमापनं करल्योगमा[योगो वा । आ ]रभ्य समापयतो हि फलम्, 

नैकवेशमसुतिष्ठते[तः] । एतेन न्यायेन पाक्षयशेषु हवि्यहेषु समापनामावः सिः 

न्यायव्रदश्नाय हीदं वचमम्॥ ३॥ 

मेत... -वेन्ति ॥ आदिता भग्रयो येन स भदिताश्निः; तं प्रेतमुत्करन्तप्राणं 

सम्यग् शात्वा अजस्नानदुपरतदीप्तानस्नीन् कुर्वन्ति । आदितान्निश्च्द्स्य यौगिक्स्वा- 

द्यज्ञमाने पत्न्यां चाविशेषात् । दयोर्दिं साधारणो ऽश्नि सम्बन्धः ““क्षोमे वसानावभ्नि- 

मादधीयाताम्” इति रयत । मजखरश्डोऽवुपरमवचनः । गादेपव्योऽअस्न पव 

आहवनीयान्यादा्यवचनामिप्रायमजस्लतावचनम् । बहुव्रचनमनुपपन्नं इति चत्, 

सभ्यावसथ्याभिप्रायं भविष्यति । एकयोन्यभिध्रायवचनं निल्यधुतवश्चे निष्यमज्ला 

पवान्नयः गादहेपद्यादाहवनीयमुद्धरतीष्यन्निहोत्रप्रकरणे समास्नानात्तदथमुदधरणमन्वरः। 

अस्ये तु तूष्णीमेव कमेण कर्मेणेऽ्निः प्रणीयते ; “अपद्त्ते कमणि खोकिकः सम्पद्यते"? 

इति वचनम् । तत शह पैतृमेधिक्राय कर्मणे उद्धरणं प्रा्षमे्र तूर्णी प्रतिषस्ति- 
कर्मत्वादप्रासिमाश्ङमानेन आचय॑णोखयते । आहुतिसन्तापादपू्राथैतायां सिद्धायां 

उद्धरणस्य कर्तेश्धता न्यायप्राप्ता कीयते । कुवेन्तीति बहुवचननिरदेशो नियत- 

कतु ङत्वज्चापनार्थः । इतरथा संस्कतुरवोद्धरणं ष्यात् । अन्वाहावंपचनमपि यथा- 

प्रति निष्पादयन्तिं । समभ्यावस्तथ्यपक्षे तावपि यथाप्रङृति निष्पादयन्ति । आधने 

हि या यस्य योनिः सा अन्यत्रापि भवितुम्ेति । वेकदिपकत्वादस्मद् चार्येण 

सभ्यावसथ्यौ कखिद्पि न कीर्यते । प्रहणपक्षे परतिपात्तिः कतव्यैव । तानां हि 

दरभ्याणामुपक्रमविक्तेषादन्यप्रयोजनसाधनायासमथानां येनकेनचित्पक्रारेण प्रतिपतिः 

कर्तभ्यैव । नियमक्रारिणि शाखे सति नियमस्यार्थवस्वाददष्टा्थतासुमीयते ॥ ४॥ 

कं यथाप्रक्ृलयन्नीनां विहारः, धादोखिव् अस्ति कथिदिहोष इति- 

अत्रोख्यते ॥ 

१, ^, समापनता च ३. 1. 01118 18 010. 

२, ^. अस्यत्र ४, ^. यति 
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सथिवरणे कौषीतकगुश्यसुतर [अ. ५. ख, १, 

विहारं दक्लिणतो बिह ॥५॥ इकानामेवेमग्ता ॥६॥ तेष्व गाहेपलयस्य 

पश्ाहक्षिणाङिरसं निपालयान्तरेम गाहैपल्याहवनीयाबेवं गारैषल्य आश्य 

विहा......हृलय ॥ दक्षिणतो विहारं इत्वा अजस्नानप्रीन् कुर्वन्ति, पेतुमेधिक्ष 

ला कमै प्रतिपद्यते इति वाक्यदोषः पूर्वकाटतायां सयेमाण उखरकालमाविषपद्थ- 

सलामवगमयति । भत्र अथंप्रकरणवशाद्ष्याहारः । गा्ैपत्याद् दक्षिणाहवनीय- 

भुखरति, तदा आाबुपूष्येणान्वादायपचनः । पव दृक्षिणापवगों विहारो भवति । 

तश्च तु वचनं प्रसिद्धम्; न हि न्यायः तादशो विद्यते ॥ ५॥ 

डुश्ा.....-ग्रता ॥ कुशानां द्भाणामस्िन् कर्मण्युपादीयमानानामेवमप्रता 

इृक्षिणाग्रता मवति । नतु च--“दक्षिणान्यायानि पिऽ्याणि"' श्टयेष सिद्धं दक्षिणाग्रत 

सिद्धति । न येतत् पैवृक्ष कमे । अश्नीतां यहपात्राणां च छृतप्रयोज्ञनानां प्रति- 

दत्यथैमेतत्कमै । कुतः प्राप्तिरिति १ वचनादिति केचित् । वर्यं तु न्यायत दति 

बदामः । न केवलमेतत् प्रतिपत्तिकमे, अथक्रमापीति वदामः । अषटाचरवारि शत्सु 

संस्कारेषु गणितत्वादृन्यसंस्कारकमेवत् फटवदेतत् कम; फलवति च कमेण 

छृतप्रयोजनानि द्रष्याणि प्रतिपद्यन्ते । यमक्षोमावौन। ताद्थ्यं न श्ु्याविमिः प्रमाणे 

परिच्छद्यते । होमत्यादश्एा्थता राक्ष्या वक्तुम् । परेतफटनिष्पत्तये च क्रियमाणं कमं 

वैदृकमुख्यते । तस्मात् प्राप्तमेव दक्षिणाग्रस्वम् । स्यायग्रदशना चेतद्रचनम् । तचः 

्राचीनाव्रोतिस्वमपि कर्वभ्यम् । पितृक्ष्मता हि स्यायप्रलिद्धा ख्यापिता, न 

दृक्िणात्रतामात्रय नियमः ॥ ६॥ 

तेषवे.....यची ॥ तेषु ङशेषु दक्षिणाग्रेषु पनं परेतं दक्षिणाशिरसं गादैपल्यस्य 

पश्चान्निपाल्य निक्षिप्य शाययित्वा पुनरन्तरेण गाहंपत्यादवनीययोरेष द्क्चिणाप्रेषु 

कुदोषु दक्षिणारिरसं शाययन्ति। ह्वये दशयोर्विकद्पमेके मन्यन्ते, अहृशयेतापरि- 

हाराय । न होकस्िन् देरो निपाल्य तत्र किचित् अश्वा पुनरन्यसिन्परदेशे 

निपातनात् अष्ष्टमस्तीति । तदुपपन्नम् । समानकर्तकयोरहिं पू्वैकाङठे कलवा भवति, 

न् वेकत्पिकयोः । दाध्दप्रमाणेका हि वयम् । यच्छष्द् वाह तद स्माकं प्रमाणम् । 

काष्दश्च समुश्चयमाह) न विकस्पम्; तस्मादद्य पू शायनम्, अभ्ारम्भाथै- 

शुलरम् । गाैपष्य भाञ्यं विलाप्य सम्यर्विख्यनं ईत्वा पवित्राम्यामुस्पूय सचि 

१, 2, अग्रतः २, ^, प्रमाणता 
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चू. ४,] पञ्चमोऽध्यायः 

विङाप्योत्पुय शचि अतुशरहीतं परहीसषान्वारभ्षे प्रेत आहवनीये भ्ेति 

ज्वां चतुगरदीतं क्षेण गृहीत्वा प्रेतमन्वारण्यं त्वा ““परेविवांसम्” इ्येतयथो 

भाहवनीये ज्ञ्ोति । “आज्यं विलाष्योत्पूय" इति गष्चप्रो्तः पात्रसंस्कार भज्य - 

संस्कारश्च रश्यते । ““भाज्यसस्कारः सरवेश्र"” इति घचनादतस्परृतिकेष्बपि प्राप्रोति। 

इद गा्हपस्यसंबन्धाथमुख्यते । इतरथा यस्सिक््नो होमः तस्ििन्नेवाज्बसंस्कारः 

प्रामोति । विलाप्याधिधिष्येष्यथैः । भधिश्रयणं च विङापनाथेम् । न हि दे सघ्य- 

दष्टकल्पना न्याय्या । अधिश्रयणं तत्र कृत्वा उत्पवनमाहटवनीये समीपे स्यादिष्या- 

शङ्कानिव्र्य थेसुभयं गादेपत्य पव कतव्यमिस्युक्तम् । सत्यपि सकरशष्दस्य सामान्य- 

षचनत्वे होमाथत्वाञ्जुहूरभिधीयते । “आहवनीयः स्बाहुतीनां जुहश्च पात्रम्" शति 

प्राप्ता जुहश्चतुगरहीतसंबन्धा्थमनूधते । गार्दपल्यस्य परृतत्वादाशङ्ानिवृच्यथ- 

माहवनीयग्रहणम् । पकां प्रतीयादन्यन्नेति वचनात् “परोयिवांसम्' इस्येव 

सिद्धमेतयचंल्यन्थकम् । तस्यैतत् प्रयोजनम्--एतयति प्रङतिषाचिना सर्वनामरशब्देन 

निदंश्लः तदाक्ीनाश्चां पितृमेधार्थतां ख्यापयति । ““परोयिवांसम्'" इस्यारभ्य व्हा 

क्षरपय॑न्ता मन्त्राः पितृमधाथो इति ज्ाव्यते; न तत्र आसां ऋचामन्यत्परयोजनं 

भूयते । काश्िदे वर्चो ऽन्यत्र विनियुक्ताः । क्रमाथत्धादान्चायस्य विनियुक्तानामपि 

मन्त्राणां यथालिङ्ग विनियोगः कर्तव्यः । वैकरिपकत्वज्ञा पना थमाचायेंण प्रतिपद्- 

मनृक्ता । तैत्तिरीयाणां च पितृमेधे शहथो ऋचः परटिताः। तद्धचनान्यीक्षण्धिह्ग- 

विक्लेषसंयोगाश्च सर्वासाश्रचां विनियोगो न्याय्यः । अविनियुक्तानां वाचस्तामे 

आश्विने वाभ्युद्ये विनियोगो भविष्यतीति चेत्, नैतन्न्याय्यम् ; सङ्खयाविब्द्धिमात्रं 

स्तोमातिक्शंसना्थ वाचस्तोमे कीयते, न देषतान्यत्वम् । तस्मात् तत्र तश्र तदेवत्याभिः 

तच्छन्दस्याभिः स्तोमातिश्ंसनं कतेष्यम् । मभ्यावृत्तिमयात् प्रकृनयोदछन्द देवतयोः 

परि्याग इति चेत्, सर्वथा वयं अभ्याचृत्तेने मन्यामहे । प्राहृतपरिष्यागेऽप्यभ्या- 

बूचिमन्तरेण स्तोमो न पृयेते । स्तोमतिश्तसनं च बाह्यो गुणः; शङाणां देवता 

१. ^. गरहीश्रतु ३, ^ 01018 अषि 

२, ^, देवताचयन्यत्वं 
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सविवरणे कोषोतकगृ्यसू [अ. ५, श, १, 

वर्यासन्ना । वस्या दि स्तुतिः समरेता[मषेता]। न च विप्रृष्टगुणालुजिषृक्षवा सन्िकृ्- 

शुणपरिल्यागो न्याय्यः। तस्मादपि प्रङृतयोश्छन्दोदेवतयोरपरिष्यागः । भभ्याूर्वेष 

स्तोमातिशंखन कतैड्यम्। भाभ्विने चाभ्याचत्तिक्रमो ब्रह्मणे कीर्तितः । “भथ यचाम्नेये 

तु धुरा काछात् समतीयाव्” शृष्यारभ्य तश्र च मण्डूकसुक्तादौनामपि विनियोगः । 

पाठ एषामनथक इति चेत्, पाराथणार्थो मविष्यति । पारायणमपि निमित्ते चोदि- 

तम् ““बहुम्बपतनीयानि कृत्वा त्रिभिरनश्चन् पारायणेः कृतप्रायथ्ित्तो विभ्यति? 

इस्येवमादिषचनात् । स्मातै तदचनमिति चेत्, समातेमपि भणृ्यामाणक्रारणं 

शुष्यविरदं प्राशमेव । शौचाचमनवश्चाधिकारिकाणि तादृशानि वनानि । न 

ह्यचरितप्रायधित्तश्य वैदिकेषु कमेखधिकारः । तस्ावनन्याथेत्वात् पितृमेधे 

यथालिङ्ग मन्व्रविनियोगः कतैव्यः। शहापि संहिताप्रयोजनमिति चेत्, लिङ्गविशेष 

ङपरष्येत ; भ्रकरणं च बाध्येत ; “सवासां चाञ्याहुतीनाम्” इति परिभाषितस्वात् 

पाकथिको होमः प्राप्रोति चेत्, “चत्वारः पाकयज्ञाः” ¶ति प्रज़तसवात् पाकयशषेषु 

ख होमकल्पः । त्रेतात्निसंम्बन्धे च कमणि पाकयक्षशाष्दो न प्रवतेते । “महान्तं 

कोशमिति त्रिः परयक्षति सर्वत्र” इति सत्यपि सवेग्रहणे पाकयष्नप्रकरणात् 

तद्विषयः सर्वशब्दः यथासरप॑घृतं पीतमिति । यदि च पवंजातीयकेभ्वमीषटम- 

भविष्यत् सूत्र पव पयैमापिष्येत, न गृषये । तस्मात् पयुक्षणं न कतेष्यम् सुक्सव- 

संस्कारो गृह्यप्रोक्तः कर्तव्यः । “आज्यसस्कारः सवेश्र'' दष्येव सवेविषवतायामाज्य- 

संस्कारस्य सिखाया नासस्छृतेन जहयादिति वचनात् पात्रविक्षमसस्कृतेन पात्रेण 

होमो न कर्तव्य इति । तश्रापि सर्वेशाब्द; श्रङृतपाकयह्नविषय इति चत्) नः; 

आनर्थक्यप्रसङ्गात् ; तत्पररृतित्वादेव पाकयहेष्वाज्यसस्कारः पात्रसस्क्रार्च प्रातः, 

नातसङृतिकेषु । समिद्धोमादिषु प्राप्तिरस्ति, संस्छृतेनाज्येन पात्रेण वा प्रयोजना- 

१, 1. असुरा ६, ^, स्फीते 

२. 4. मम््रलिङ्ज ७, 4. 0111118 #118 010, 

३, ^. यश्चघर्मेण ८. ^. के खिष्ठ 

४, 1. ब्रेतानम्ताभि ९. ^. भाष्यत 

५. 1,. सत्यषमर्षणसवे 
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धू. ९.] पञ्चमोऽन्यायः 

^परेयिवां सम्”! इत्येतयचो ॥७॥ एवै गारेपदये ॥८॥ एवमन्वाहायैपचने ॥९॥ 

भावाद चनप्रामाण्यात् । सस्त पात्र समिद्धामादिषु क्रियताम् इति चत्, संस्कार 

पवासौ न स्यात् ; संस्कारो हि नाम सम्भवति, यः संस्कारः संस्कतैष्यस्य प्रयोजनान्तरे 

सामथ्ये जनयति । तस्मादेवमर्थेमेव तद्वचनम् । तस्मात् करैष्य पव पात्रसंस्कारः 

आज्यसस्कारश्च ; तत्रोक्तत्वाद् गाद पष्य पव पात्रसंस्कारः कतेव्यः । पकात्निसंबयौ 

शमो परकृतौ भयते । तथा च सदसंस्कारपस्ययो विस्पष्टः शालान्तरे । शाखान्तरी- 

याश्च विक्ञेषा असति विरोधे ब्रहीतव्याः ॥ ७॥ 

एवे गाहप ।॥ पष गार्हपष्ये होमः कर्तव्यः ॥ ८॥ 

एव.....चने ॥ अन्वाहार्यपचनेऽप्येवमेव होमः कतैभ्यः । अ्निसंस्कारा्थ- 

त्वात् सभ्यावसभ्ययोरपि कतेष्य इति केचित् । तदनुपपन्नम् । न शभ्निसंस्कारार्थता 

होमस्य श्रुस्यादीनां षण्णां विनियोगकारणानामन्यतमेन परिच्छिद्यते । दग्यदेषता- 

संबन्धस्याप्युपपत्तरदष्टाथेता न्याय्या । पाराध्ये चाहवनीयादीनां सप्तमीसयोगा- 

दवगम्यते । द्वितीया हि संस्कारकमंणि प्राप्रोति । “विष्णवे हिपिविष्टाय प्रातदौहिते 

पयसि चरुम्”, इत्यपि सप्तमीसंयोगे प्राधान्यं पयसो दष्टम् इति चत्, तन्नोपपद्यते; 

तश्र हि प्रमाणान्तरेण पयसः प्रदेयत्वमवगतम् । इहाभ्युदये निमित्ते प्ररूल्या[कताया] 

देषैताया भपनयः । देवतान्तरसंबन्धश्च पयसः ध्रूयते ; नापूवै पय उपादीयते । 

'्राषारे खुमनसो वाख्यन्तां गृहे वा गावो बास्यन्ताम्' इति रोकेऽथेरक्षणत्वाद्यवष्ा- 

रस्य शृ्रावारा्थंता[ राथा] क्रिया परिच्डधते 1 इह पुनने तादशं कारणमस्ति, बेन 

कारणेनाहवनीयादीनां प्राधान्यमनुमीमहे । तस्माददष्टाथेरवाद् यावदुक्तमेष कतै- 

ष्वम् । सम्यावल्थ्ययोः प्रातिनौस्ति ॥ ९॥ 

१ ^. अतिस्पष्टः ४. ^. णामन्यतमेन 

९, 1. 001#8 718 ०. ५. 1, 07018 देवताया अपनय! 

३, 4, तवुपपन्न ६. 1, यथाब- 

[ 171 1 



लविषवरणे कोषीतकगासूभे [अ. ५. ख. १. 

अन्वाहायैपचने चरं जोवतण्डुठं भपयन्ति ॥१०॥ गाहेषत्ये मैतावरणीमा- 
मिक्षाम् ॥११॥ अयैनं दक्षिणतः परिश्रिते निपा संहाय लोमनखानि 

अन्वा. ....यनित ॥ जीवतण्डुखा भविषृतरूपा घ्रदिमानमागता रईंषत्पक्रा य्य 

चरोः स जीवतण्डुलश्चसः। तमन्वाहायैपचने परिकर्मिणः ्रपयन्ति ॥ १०॥ 

गाद... पिक्षाम् ॥ मेत्रावरणीमामिक्षां गाह पष्य श्रपयन्ति इति वाक्यशेषः । 

तत्ते पयसि दुध्न्यानीयमाने आमिक्षा निष्पद्यते, वाजिनं च । प्रयोजनाभावाद् 

वाजिनमुत्खञ्यते, मामिक्षोपादीयते । मित्रावर्णौ यस्या देवता सेयं मैत्रावरणी 
आमिक्षा । देवतासबन्धाद्यागः कर्तभ्य इति केचित् । न हि मित्राच्रर्णाभ्यामाभि- 

कषाया अन्यो हि संबन्धः । प्रदानात् सम्भवति, अदीयमाना च सकर्मका भवितु 

मर्हति हंति तश्र ॐग्न्यन्वाधानांदिगोमतीपयेन्तं तत्कतेव्यम् , द विस्सामान्यबटीय- 

स्वाश्च बुघन्वन्तावाज्यभागो भवतः । यागे कृते शेषकायेषु तेषु थत् परिदिष्ट षत् 
पाण्योर्निधातव्यमिति, तव्ुपपन्नम् । देवतासंयोगाद्यगः कतग्य इस्यानुमानिक- 

विश्चानं पाणिना संयोग आमिक्षाया; प्रल्क्षः नैकदेरासयोगः । पकदेशसयगे 

चामिक्षा्षभ्दो गौणः स्यात् । मुख्यार्थसम्भवे च गौणो न प्रदीतव्यः । तस्मादामिश्चा 
न यागाथौ ; देवतासंयोगस्त्वद्टाय ; मेश्रावर्णीयमामिक्षेति सञ्जिन्तनादरषं भवति। 

बिघानाव वा, यथा "तासां बा्ेस्पद्यं मभ्य उपदधाति", इति स्यपि देवतासयोगे 
उपथामाथेता चरोयाष्िकेरभ्युपगता, तद्वदेतद् द्रष्टम्यम् ॥ ११॥ 

अथे......इति ॥ भरतं विदारस्य दक्षिणतः परिधिते देशे निधाय लोमनसखरानि 

कुदाङेम ब्राह्मणेन संहारत्[र्येत् | वापयेत् । शुद्र सस्पशां हि प्रेतस्य प्रतिषिद्धम् 

"“भखर्बा ह्याइतिः सा स्यात् श्रुद्रसस्पशगू षिता” इति । रोमनसानीति इतपद्वा- 

[इतदधन्द्ा |नामेकश्चेषः ; ततो बहुवचनं प्रथुक्तम् । बष्टनि ारीपाठनानि यथा उभयं 

हि द्यते इति यकाणेरेणाभ्युपगतम्| १] । प्रेत्येव्यचुख्यमाने लोमनल्ञावापनं संस्कतु- 

रिष्याशङ्कयेत ; तधयुासाथं प्रेतस्य शत्युख्यते। माद्धाव्य ज्ञापविसवा गन्धपु्पामर- 

१. ^180 ¶' 001४ {7;8 010. ६. 1.. धानाधिमिननत्रं कतंब्यम् 

२, "‰, भपयीत ७, 14. सम्ति नादृष्टं 

३, 1,, प्रदानं ८. 1, ०001#8 लोम .. .स्येयनुभ्य 
४, 6. दधर्भिका ९, ^ 011४8 स्क... यैत 

५. 1. 01018 इचि 
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सू, २.1 पचमो ऽध्यायः 

मरतस्याप्ाव्याणङ्कतयाहतेन वाससा परिदधीत “वदं त्वा वञ्ं प्रथमन 
आगन् इति ॥१२॥ अयेतरद पति ““अपेतदृहयदिहानिभः पुरा” इति ॥१३॥ 
तदस्य पुत्रः परिधायाजरसाद्रसीत ““ष्टापूतेमनुसंपश्य दक्षिणो यथा ते दतं 
बहुधा विबन्धुषु इति ।॥१४॥ 

अथ द्वितीयः खण्डः 
श १ $ © श (+, ज 

अथोरघरुकं गादषदय आदोप्याग्रता हरन्ति ॥१॥ अथानपर् ॥२॥ अथ 

णादिमिः यथोपपादमलङ्कूल अद्तनाजुपयुक्तेन प्रक्चाखितो प्रपातेन वाससा परिदधीत 

इति परिधापयेत् “द्द् त्वा वं प्रथमं न आगन्" इत्यनेन मन्त्रेण परिधापयेत् 
ति प्राप्ते तस्याचेतनत्वात् स्वातन्ञ्याविवाक्षा स्यात् । अप्येतु [अचर तु] विवक्षाक्षीया 
[श्चापेक्षया] परिद धेति{दधोतति प्रयुक्तः ॥ १२॥ 

अथे... .. रति ॥ इतरहसन परसारितमनेन मन्त्रेणापगमयनि । अपगमयतीति 

भ्रा्ते णिलोपः छान्दसः । छन्दोवत्सूत्राणि भवन्तीति । छन्दो ऽथत्वात् “बह्खं 

छन्दसि?” शति सवे विधयो भवन्ति, नातो णिजुत्पद्यते ॥ १३॥ 

तद......ष्विति ।॥ तद्धसनमपनीतस्य प्रेनस्य पुज्रः परिधाय वक्ष्यमाणेन 

मन्बेण ततः चैतृमेधिकं कम कुर्यात् । समासे पेवृमेधिके कर्मणि आजरसाद्रसीत । 

आच्छाद्नायोग्यं यद्॥ भवति, तद् त दुव्खज्यते । ततः पागाच्छादयेत् । जराश्चब्देन 

तुल्यार्थो जरसशष्दः छन्दाविषयो विद्यत इति आचायेप्रयोगान्मन्यामहे ॥ १४॥ 

अथ द्वितीयः खण्डः 

अथ ......रन्ति ॥ उद्मुकं गादेप्य भदीप्य प्रञ्वान्य सर्वेषां सम्भाराणाम- 

प्रतः परिकर्मिणो हरन्ति । अग्न्यवयवत्वादुट्मुकस्य यथा अश्निभि्यवायो न भवति, 
तथा हरन्ति ॥ १॥ 

अथाजम् ॥ उन्मुकस्य पश्चात् अजमप्यवयम्त परिकर्मिणो हरन्ति । भवुप- 
छक्षणा्थत्वायुपादे यत्वेन चोदितस्वाष्िङ्गवचने विवक्षिते । त पक पुमलिं हरन्ति ॥ 

१, 41 9.1. 4.2. उन्मुकं ४, ^ 01108 इदं त्वा. ..प्रयुक्तः 

२. 1. उदीप्य ५. 1५, प्रतारितं 

३, ^, प्रयु ६. 1. 0111108 प्राते 
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सविषरणे कौषीतकगृहासूभै [भ., ५. शं. ९. 

राजगवीम् ॥२॥ अथाप्रीन् ॥४।॥ अथ यद्गपात्राणि ॥५॥ अयेनमानीयमान- 
मनुमन्तरयते “पुषा स्वेतक्षच्यातयतु,” इत्येतया ॥६॥ द्वितीयया द्वितीयम् ॥७॥ 
तृतीयया ठतीयम् ॥८॥ ठैरीयमध्वनो गत्वातैनं निषालास्य नेदिष्ठाः 

अथ राजगवीम् ।॥ राजशब्देन सामानाधिकरण्यलक्षणः समासः । राज- 
शष्दश्च रक्षणया वि्िष्ठतामसिदधति । बलद पादिसम्पन्नां गामनुस्तरणीमध्य- 

यन्तः । तवः पञ्चाद्धरन्ति ॥२॥ 

अथाभ्रीन् ॥ ततः पश्ादृञ्चीन् गाहेपद्याद्ीनप्यावान्तः; परिकर्मिणो ऽजस्नान् 

हरन्ति । नात्रारणिसमारोपणम, अन्यत्र हि गमने समारोप्य गमनमिद्ाजसखानेव 

हरन्ति ॥४॥ 

अथ......लाणि ॥ यक्षार्थानि पात्राणि द्विप्रकाराणि, कानिचिद्धार्याणि 

कानिचित्तस्मिक्नेव कमणि परनिपादितानि । सोमपात्राण्यवश्चथे प्रतिपद्यन्ते, 

उपषेषादीनि च दौपूणेमासयोः तत्रैव प्रतिपदयन्ते । येषां पात्रोपचये विनियोगो 

हदयते, तानि धायाणीति मीमांसकानां राद्धान्तः । तस्मात्तानि धार्याणि । यक्ष- 

पाश्राणि सलवादीनि तानि परिकर्मिणोऽप्यवयन्तो हरन्ति ॥ ५॥ 

अथे......तया ॥ अथ पनं प्ेतमानीयमानमन्थेः ब्राह्मणः संस्कतौनय्चाु- 

मन्यते । संस्कतुरणश्ये प्रेतस्य वोढार श्यस्येव वचनस्य सामथ्यात् सिद्धम् । “न 
विघ्रं खेषु विष्ठस्छु खतं शरद्रेण हारयेत्" इति वचनात् द्विजातय पव वोदार इति 

सिद्धम् ॥ ६॥ 

दिति... तीयम् ॥ हितीयमादोयमानं दितीययचा भञुमन्छयते--“भयुरषि- 
दवायुः'' इष्येतया । भ्रन्थलाधवाथमिह वचनम् । तुरीयमध्वनो गत्वा निपातने रते 
पुनदीयमानं दितीययचां अञ्ञमन्त्रयत शस्यर्थः ॥ ७ ॥ 

धृती ..... तीयम् ॥ ठतीययचौ ("पूषेमा आशाः इत्येतया तृतोवमादीयमानं 
तथेवाजुमन््रयते ॥ ८ ॥ 

१, ^1 90 1, दीयमानं १. 1. लचादीनि 

९. 1, 8११8 तुरीयया ४, 1, निपातेन 
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ध्. १०.] पञ्चमोऽभ्यायः 

कनिष्ठप्रथमाः सथ्यान्केशावुद्धथ्य सम्यानूरनाध्नानाः; सिभिमिरमिपूृन्वन्तः 
तिरपसषं परीत्य तद्विपयासमेवमेव प्रदक्षिणम् ॥९॥ दक्षिणतस्तरीन् रोष्टा- 
नवरुञ्य दक्षिणतो निधाय तेषु तूष्णीं चरोर्भे्षणेन जहति । एवं द्वितीयम् ॥ 

तुरी......क्षणम् ॥ यावन्तमध्वाने गन्तभ्यमन्यत्र दमहानयोग्या पण्या 
भूमिः समुपकरुष्ता, तस्माप्यथैस्याध्वनस्तुरीयमंशं गत्वा तेत्रेनं निपाल्यास्य प्रेतस्य 
नेदिष्ठाः प्रत्यासन्नाः सम्बन्धिनो येषामाक्लौचं प्रेतनिमित्तं मवति, कनिष्ठः प्रथमो 
येषामप्रतः त मे कनिष्ठुप्रथमा धोढारश्चान्ये च उपनीता अनुपनीताश्च सखियः 

पुरुषाश्च । नहि तत्र लिङ्गं विवक्षितम्, लक्षणत्वेन श्यमाणत्वात् । पल्या्च 
प्रयोजनसुक्तरश्र बिद्यते । तस्मात् प्रघ्यासन्नसियश्च पुखमैस्सदैतत्कम कुर्वंन्ति । 
सभ्यान् केशानुषरभ्रथ्य उच्छ्रितं प्रथितैः कैरोः त्वा सब्यानूरूनाघ्नानास्ताडयन्तः 
तस्याङ्गक मन्वेति । वक्तव्यमिति वचनात् स्यपि सकमेकत्वे ““ आङो यमहन » 

दस्यात्मनेपदं भवति । सिगिमरवैसनैरामीयेरवधूृन्वन्तः कम्पयन्तः प्रेतस्परदिीनो 
धायूचुपजनयन्तः अपसः अपसष्यं त्रिः प्रेतं परीय परिगम्य “लक्षणहे्वोः 

क्रियायाः" इति शवृह्यानचोः प्रयुक्तत्वात् सतलन यथोक्तमयुतिष्ठन्तः पयेन्ति । 

न सकृत् छृत्वा कृतः शाख्राथे इव्युदासते । तद्धिपयौसं सर्वान् प्रयोगाननुतिष्ठन्ते । 
पवमेव प्रदक्षिणं त्रिः परियन्ति। सवं ज्येष्ठप्रथमा देक्षिणावुद्भ्रथ्य दक्षिणानूरूना- 

नाना; सिम्भिरभिधून्वन्तः रिः पद्क्षिणं परियन्तीत्यथैः ॥ ९. ॥ 

दक्षि......यम् ॥ भेतस्य दक्षिणतो दक्षिणस्यां दिशि िरो्टानवसज्य सम्पीड्च 

निदधाति । तेषु रोषटेषु चरोमेंक्षणेनोपह्य तूष्णीं जुह्यात् 1 देवतास्मरणस्य कतं- 

उयतामवगमयति । “प्रजापति मनसा ध्यायन् तुर्णाहामेषु सर्वत्र” इति शौनकेन 

परिभाषितम् । अस्माक चान्निदोत्रयोरेकाहयोरभ्निहोश्रदेवतानां पश्च संकील्येमानेषु 
भ्राजापस्योन् पशन् श्रयते[१] । ततस्वृष्णीहोमेषु ्रजञापतिर्े वता इति गम्यते । न च 

देवतामन्तरेण यागः सम्भवति । द्रष्यकेवताक्रियात्मको हि यागः । तत्रावदयम्भा- 

विन्यां देवतायां सर्वदेवकारणस्वात् प्रजापनिर्वेवतेव्युख्यते । तेमादीयमानम् “भाधु- 

विश्वायुः शृष्यजुमन््रयते"' शयुक्तमेव पुनरपि तावन्तमभ्वानं गत्वा तत्रैनं निपाल्य 
पूववत् सवै दोमान्त कुर्वन्ति ॥ १०॥ 

१, ॥1 811 ¶. दश्च ४, ^, भ्रिदेवानां 
२, ^+ ६११९ प्रेतं ५. ^. पत्यावरशात् 
३, ^, परिगदय ६. ^. तमानीय. 
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सविषरणे कोषीतकशृष्यसूजे [भ. ५. श... 

१०॥ एवं तृतीयम् ॥११॥ अथात चरुपातं भिनत्ति यथोदकं न तिष्ठेत्॥१२॥ 
आदहने वुष्णीं निधायं दक्षिणस्यां दिशि दक्षिणाप्रवणे दक्षिणाप्राूपरषणेन 
षा “अयत बीत” इति पठाशक्नाखया विः परिङ्ख्यै वास्तां दिरण्यक्चकं 
निधाय देहि यमराज वास्सवस्मा इत्थंनामधेयायः इति रदीत्वा बास्वु प्राग् 

दक्षिणां चिति चिता ॥१३ ॥ 

एवं तृतीयम् ॥ पुनरेनमादीयमानम् (“पूषेमा माशा'” श्यनुमन््रयते, यः 

संस्करोति ॥ ११ ॥ 

अथ..... तिष्ठ् ॥ अथ तृतीये होमे निवृत्ते चरुपात्रं चरुयार्खी भिनत्ति 

यथा भिन्नेषु कपाटेषूदकं न तिष्ठेत् , तथा सृक्ष्मकपालान् भिनत्ति ॥ १२॥ 

आद......चित्वा ॥ भाददष्यस्मिन् पेतं श्यादहनम्। दहनयोगभ्या पुराणेतिहासः 

धमैशाखप्रामाण्यात् गङ्गादिषु पुण्यदेशेषु प्रयन्नेन सा भूमिः सम्पादनीया । ततर 

तूम्णीं निधायेति शाखान्तरीयमन्त्रप्रतिषेधायेमुच्यते ! न ह्यस्माकं मन्त्रप्रा्तिरस्ि 
यथा यजमानस्य सान्न आत्मगुरुसन्निधाबुपांुसवं परतिषेदसुश्ष्ुमुख्यते, मन्त्रलिङ्ञा 

यजमान संगमयितुम्-"“सङ्गच्छख पिभिः” इति । अनोः ऋचोराशङ्कमान 

प्राक्त तुष्णीमि्याह । निहितस्य प्रेतस्य दक्षिणस्यां दिहि दक्षिणाप्रवणे भूर 
परिकट्प्य (अपेत बीत" धति पारारासखरया दहनभूमि त्रिः परिलिख्य समन्तत 

लिखित्वा बास्तो वास्तुनि अध्ये । अत्र प्रेतस्य वा संदायनं मन्यते । लिङ्कव्यस्यय 
छान्दसः । तश्र हिरण्यहाकलं निदधाति, आचार्यैः परिभाषितत्वात् । दिर ण्यचोद 
नायां अातरूपमेव भवति, न रजतम् । देहि यमराज वास्त्वस्मा इत्यनामयेयाय 

इति गृ्ठीत्वा वास्तु खीहृष्य । नामधेयनिर्देहाः चलतुथ्यो करतैव्य इति केचित् । तथ 
इव्थनामधेयाय इति निर्दिंश्चन्ति । ततो देषदत्तनामधयाय इति यक्घद्त्तनामधयाः 

इति प्रेतस्य नाम निदेष्टयम् । मन्धरवचनपू्वेकरमस्मरणमान्न वास्तुप्रहणम् । न र 
परयोगविश्षेषो विद्यते, प्राग्क्षिणाचितां काष्ठ्रदेशे चिनोति । यथा प्राग्क्षिणा 

शिरः त्रेतः सश्र शेते तथा सम्पादयेत् ॥ १२ ॥ 

१. ^1 2 ¶ृ' ४११ गत्वा दहनं ४, ^, मध्ये यस्यत 

२. ^\1 86 ¶. परिमूञ्व ४५, 1. 01018 निर्देदा! 9110 ४१५ 

१३. 1, चिष्रै दहति 1४ 90€7 ४26 62 010. 
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पू, ५] पञ्चमोऽध्यायः 

अथ ततीयः खण्डः 

पशथचाभिधाय गादैपदयं दक्षिणतो दक्षिणाप्नि पुरस्तादाहवनीयम् ॥१॥ 
पश्चाहक्षिणतो वा भामनुस्तरणौम् ॥२॥ जीबन्टा टेको पृष्ठत उयुल सेहप्ताधा 
वा दक्षिणाग्नौ कोष्णौ इत्वा “अति द्रव" इत्युग्भ्याम् पाण्योराधाय ॥२॥ 
आपिक्षां च।।४।॥ “अगरवेमे"? हति वपया युखं प्रच्छाधान्तरेण गा्पलयाहवनीयोी 

अथ तृतीयः खण्डः 

पश्चान्निधाय......हषनीयम् ॥ “विक्र दक्षिणतो विष्य" इति पूरवेमन्येन 
प्रकारेण विहतस्वायथाप्रहृतिभावा्थैमुच्यते ॥ १ ॥ 

पा......णीम् ॥ तस्य काष्ठलञ्जयस्य पश्चादक्षिणतो वा गामनुस्तरणीं 
राज्ञगवीमवस्थाष्व । स्तृणोतेः हिसाथैव्येतद्रुपम् । अनु हिसितम्या भनुस्तरणी ॥ २॥ 

जीवन्त्या... धाय ॥ तस्या जीवन्त्याः संहताया वा वृको को] पृष्ठत उपा- 

येन उस्यु तौ द्क्षिणाप्नो कवोष्ण दषदु्णो सन्तपनेन कृत्वा “अति द्रव” पत्युगभ्यां 
पाण्योराधाय दक्षिणं दुक्षिणे पाणो सभ्यं सव्ये पाणौ । "भति दरव” इति दश्िणे 

पाणो “यौ ते श्वानो" इति सब्ये ॥ ३ ॥ 

आमिक्षां च ॥ ताभ्यामेव मन्त्राभ्यामामिक्षां चाण्योर्निदधाति । न शन्यत् 
प्रयोजनमामिक्षायाः श्वयते । देवतासतयोगो ऽव्यद एायेध्युक्षम् ॥ ४॥ 

अपनः... ... पाल्य ॥ ततस्तयेषाजुस्तरण्या वपासुद्धश्य वेया प्रेतस्य मुखम् 

('भन्नर्वम', शष्यनयथा प्रड्डाद्यान्तरेण गाहेपस्याहवनीययोख्चरत पनं हत्वा चितेः 
काघ्ठसञ्चये उत्तानं प्राग्दक्षिणाशिरसं निपातयेत् । पवं काष्टचितेस्तन्मुखता 
दष्टाथो मवति । इतरथा अदृष्ट कलट्पयितश्यं स्यात् ॥ ५॥ 

१. ¶, 87४५९ 18 1 ० 07 ६, 4 07108 718 इत्ति, 
1108 गाम. इक्षो ७, ^, बाण्ये 

२. ^2. क्यो 1“, बरूको ८, ^. हयम्यप् 
३. (तावां ९, {.. प्रेतस्य तथा 
४, ¶ू, कवोष्णो १०. 1, एव ता काष्ठ 
५. ¶. 8866 18 [४ (पप णि 

11४10 गाहं.. पकी 
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सधिषरणे कोषीतकगर्यसूतर [भ.५. ख. ६, 

हृस्वो्तानं चिते निपालय ॥५॥ उत्तरतः पत्रीयुपसंयेश्य ““उदीष्वे नारि? 
इट्युस्थाप्य प्राणायतनेषु हिरण्यशकलं निधाय धृतेन भाभिधाये ॥६॥ 
पात्राणि युनक्ति ॥७॥ दक्षिणे पाणो जुहृम् ॥८॥ उपभृतं स्ये ॥९॥ 

उत्तरतः... [पाये] ॥ प्रतेस्यात्तरत्व[रतः] पल्लीमुपसवेद्य समीपे शाययित्वा 

ताम् “उदीष्वे नारि"? इत्यनया उत्थाप्य प्राणानां चश्रुरादीनां भायतनानि । प्राणक्ञाब्दः 

चक्षुरादिषु लक्षणाया घतते छश्िणो गच्छन्ति, भ्वेजिनो गच्छन्ति ईति यथा ङश्रिणो 

ऽवजिनश्च तत्सह चरिता ग्यन्ते, तदत्-- प्राणायतनयोः नासापुरयोरिन्द्रियायतनानां 
चश्चुरादीनां प्रहरणम् । “सत्तक्णीरषण्याः प्राणा द्ाववाञ्जौ अराणानां नाभिदश्त दशमी] 
इति ददा प्राणायतनानि प्राणा दष्येवमाचक्षते' इति । छान्दोग्योपनिषदि यान्न[रक्ष- 

णया]प्राणश्चब्दः चश्चुरादिखगिन्द्रियाना[यान्तेषु] प्रतिपादितम् । अस्माकं चोपनिषदि 

“प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते” इति प्राणद्ाब्दवाच्यत्वमिन्द्रियाणासुक्तम् । निःश्रेयसा 

पतेन[दानेन] च पराणस्य महामाग्यमभिहितम् । तस्माद्दयोनसिकापुरयोरश्णोः 
क्णैयोरास्ये पायो शिश्च उपस्थे नाभ्यां च दश दिर ण्यशकटान् निदधाति । धृतेन 
वा तान्यायतनान्यभिघाये । नायं तुल्यो विकल्पः । गुखटघुकस्पयोस्तुस्यतायां 
शुखकर्पवि धानानथेक्षयप्रसङ्ग उक्तः । तस्मात् ।हरण्यशरार्क।(मावे घुतेनाभिघारणम् ॥ 

पा.....क्ति | ततो यक्षपात्राणि युनक्ति। दक्षिणाध्रीणि प्रायेण सम्पादयन्ति, 

उपरिषिलानि चे साद् यन्ति, पूरणस्यान्वथायुपपत्तेः ॥ ७॥ 

दक्षि...जहम् ॥ दक्षिणे बाहौ जुवं निदधाति । [उप ]लक्षणत्वेन जुहाः ्रवणाः 
पक चनमविवक्चितम् । तनो वरणप्रघासरपान्नाण्यपि तेष््रेव प्रदेशेषु निदधाति 

१ {. चामि ६ 1, 0111118 {1118 014. 

411 @6नु)\ 14. पाणौ ७, ^+ 0171118 च्चौ प्राणानां ,..अस्माः 

२, ^\ 01108 {118 8१18, ८ {ज 0101118 च 

{4 018 (€ तशि) ९, 4, विकल्प 

11111 1018601 618. १०. 1. 011४8 ततो यश्च 

३, 1, 01118 प्रेतस्य. . चक्षु यदीनामा ११. ^. मेण 

४, 1, प्राणायतनानि १२, 1. 0171118 च 

५. ^+ 01015 इति 
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सू. १५.| पञ्चमोऽभ्यायः 

धवापुरसि ॥१०॥ अभ्रिहोत्रहवणीं कण्ठे ॥११॥ सवो नासिकयोः ॥१२॥ 

प्राशित्रहरणं दक्षिणे शरो ॥१३॥ प्रणीताप्रणयनं सब्ये ॥१४॥ शिरसि 

यदि वसन्ते बसन्ते सोमयागोऽनेन कृतः, ततः प्रचरणीमपि तन्न निदधाति । तथा 

दक्षिणे बाहौ तिस्रो जञह्वो भवन्ति ॥ ८॥ 

उप्...... सन्ये ॥ सम्य पाणो उपश्रृतं निदधाति । शहापि वारणप्रधासिक्ष्या 

पृषदाज्यप्रादिण्वा सष तिस्र उपभृतो भवन्ति ॥ ९॥ 

धवा्रुरसि ॥ उरसि धरां निदधाति । चातुमास्ययाजिनो दे ॥ १० ॥ 

¢= = ऋ, + भ @ = ॐ, [९ क क [९ [) 

अप्रिहोल्रहूवणा कण्ठ ॥ अश्चिदोत्रहवणी कण्ठे निदधाति । प्रोक्षणीधान 
क क्वि क, 

तक्षाकारं तत्कायापन्नं वारुणध्रघासिकमथिरोत्रहवण्या सह निदधाति । यद्यपि 

भञ्चिहोत्रं तया न हृयते तेथाप्यन्न विनियोंगद्हौनात् कायांपत्तेः तत्खाने विनियोगो 

न्यास्यः॥ १९॥ 

खौ नासिकयोः ॥ पिकमान्निोश्निकं च दौ स्वो नासिकयोर्निधाति । 

पेणटिकिन सह वाखणप्रघासिकं निधातव्यम् । तुस्यकायेत्वादंयं दक्षिणेऽयं सभ्य इति 

नियमो नास्ति, विरेघानवगमाद्द्विवचनाभावाश्च ॥ १२॥ 

पानि... . रोवे ॥ दक्षिणे धोतरे परारि्रहरणं निदधाति ॥ १३॥ 

प्रणी... . सब्ये ॥ प्रणीताप्रणेयनं सव्य भोरे निदधाति ॥ १७॥ 

धिर...... खानि ॥ कपाङानि दाश्ंपोणेमासिकानि चातु्मास्यार्थानि च 

शिरसि निदधाति ॥ १५॥ 

१, ^. 0170118 इहापि ४, 1. त्वादङ्खं 

२, 1. हो्ननयो ५, 1. प्रणयने 

३, ^, तथाम्यत्र 
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कपारानि ॥१५॥ दल्सु ब्राष्णः ॥१६॥ उदरे समवचधानीम् ।॥१७॥ 
पाश्वयो; पात्यो ॥१८॥ स्फचं दक्षिणे पावे ॥१९॥ सन्ये कृष्णा- 
जिनम् ॥२०॥ उपस्थेऽरणी ॥२१॥ उर्वोरष्ठीवतोश्वोद्खरघुसंरे ॥२२॥ 

दस्सु भ्रान्णः ॥ दस्छु दन्तेषु प्रादणः दषहुपले बषारषं चेति केचित्। 

सोमेन ब्रह्मवचेलकामोऽञ्निहो्र जुह्यात् शति केचित् समामनन्ति । तत्र भमि 

ववथं पको भ्रावा विद्यते। तत्र दषदुपरुयोश्च निदेदा इति केचित् । “्राब्णो 

वायवेश्य प्छावने' इति सुत्रं बोधायनस्य प्रक्षाद्याहरेयुरिति । पकस्िन्पक्षे वषसम्ते 

धसन्ते सोमेन यक्ष्यमाणस्य सौमिकाः पञ्चप्रावाणो धायेन्ते । तेषामयं निदेश 

इस्युपपन्नम् । इषदुपटयोश्नैषारवस्य च भण्डयोः शिश्े च विनियोगमन्ये समाम- 

नन्ति । तदस्माभिरणप्यविरोधाद्ाश्चम् ॥ १६॥ 

उ......धानीम् ॥ समवत्तानि हर्वीषि धीयन्ते यस्यां रा समवत्तधानी 

इडापात्रमुख्यते, तत्र हि समवत्तानि दर्वीषि धीयन्ते ॥ १७॥ 

पाश्वेयोः पात्या ॥ दर्पात पिटोद्वपनीयै च उयोः पाश्वेयोर्निदधाति। 

इमां दक्षिण इमां सभ्य इति नियमो नास्ति, नियमकारिणः शाद्जस्याभाषात् ॥ १८ ॥ 

स्फ... पार्श्व | स्फयमपि पाया सष दक्षिणे पाश्वं निदधाति ॥ १९॥ 

सव्ये... जिनम् || सव्ये पाश्वं पाडा सह रष्णाजिनं निदधाति ॥ २०॥ 

उपस्थेऽरणी ॥ ॐपख्े दे अरणी निदधाति ॥ २९॥ 

उर्वो......से ॥ ऊर्वोरष्ठिवतोश्च भायतने उद्ृखरमुसङे निदधाति । 

शीषधेर्वादष्टीवतो रूषाश्च निद् धातुं शक्ष्यते ॥ २२॥ 

१, ^1 811 ^2, पाग्योः ६. 4. साकमपि 

१. ¶). ९16 6008 #118 प्ा91त9 ७, 4. विधीयन्ते 

१. 1५. ब्रृषारूरवं ८ 1“. कृष्णाजिनं पाम्या सह 
४. 1. केचिदभिषबश्चायं एको ९, ^. उपरसखके 

५. 1. वायक्षब्वस्य प्रभवाने 
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सू. ९६.] पञ्चमोऽध्यायः 

पत्तोऽप्निहोव्रपात्राणि ॥२३॥ तानि धृतेन पृषदाञ्येन वा पूरयित्वाभि- 
घाथाजं बध्नीयाद् दभेमयेनाबरङेन वा ॥२७॥ अजं द्रवन्तमनुमन्त्रयते “अजो 
भागः") इति ॥२५॥ “अयं वं त्वमसादयं ते योनिस्त्वमस्य योनिः । पिता 
पुत्रस्य रोकातवेदः । षदसेनं सुता यत छो; । अर्यं वै लामजनयदयं 

पत्ता......ताणि ॥ तराणि भच्निहोश्रपात्राणि पादयोर्निदधाति । कूर्बदम- 
मश्नि्ो्रस्यालीं च स्वस्य म्निहो्रहवण्याश्च विनियुक्तत्वात्; मद्मिष्टोत्रशष्देन 

चाप्नयो रश्यन्ते । भश्मिषहोत्रसंशद्धानि यानिकानिचिद्विनियुक्तानि पात्राणि, तानि 
पादयोर्निद धाति, अन्वादहायंखाटीं मदन्तीखालीमिष्येवमादौनि ॥ २३ ॥ 

तानि......रेन[न वा] ॥ दानि पाक्राणि तथा खादितानि धृतेन पृषदाज्येन षा 

पूरयेद् यानि सबिखानि । यानि तु विवर्जितानि स्फयादीनि तेान्यज्यात् । तदि तेषां 

पूरणम् । सर्वाणि वा अभिघारयदिव्ययुकल्पोऽयम् , गुव्टंधघुकल्पयोस्तुस्यत्वादुपपत्त- 

रिव्युक्तमेव । व्भमयेन अषरेन वा रिथिलेन योक्त्रेण अजं पूर्व पितं काष्ठस्चयने 
बध्नीयात् । यथा खयमेव सञ्छिद्य प्रद्रवति तथा सम्पादयेत् ॥ २४ ॥ 

अजं......इति ॥ वमजं खयमेव खञ्छिद्य प्रद्रवस्तम् “अजो मागः'' श्यन्- 
यर्चानुमन््रयते ॥ २५॥ 

अयं... मन्ति ॥ ““अयं वै स्वमस्मात्'” श्यनेन मन्त्रेण प्राक् संस्कृतेन माज्वेन 

सवेणाज्याइ तीमाहवनीये जुहाति । “आहवनीय सवांहुतीनाम्'? इति परिभाषया 

खाहवनीये होमः । “च्च पात्रम्” शति परिभाषितस्वात् तश्निषूच्यथे सुषेणेति 

वचनम् । यद्यपि पाश्रचये स्वष्य प्रतिपाद्नमुक्तम्, तथाप्येतामाहति इत्वा 

पश्चात् सवे नासिकापुरे निदध्यात् , पूरयेश्च । पाठक्रमाईइयेक्रमो बलीयान् । यथपि 

पै सादितं क्लुवमादाय होम इत्वा पुनः सादने क्रियेत, तथापि पूर्व सादनमदष्टायं 

१, ^.2. पादतः द्प॑शङ्कदोनत्ोऽभ्रिहोश्न ६. 1. तान्याज्चीतेषां 

२. "\. धायं वाचं ७, ^. 01118 लघु 

३, › 01018 वै ८, ^ ४१8 बहू होमः 
४. " 97१. 41, लोकाः । ९, ^ 01:४8 सादित॑,.पू 

५. 4. शब्दो 
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त्वयि जायतामसो खाहा” इति सवेण हत्वोद ङ्ड्त्कामन्ति ॥२६॥ 
92 & छे 

उपोषन्लयपिभिः ॥२७॥ प्रग्शषो्घुकेन '“धैनमगने विदः" इति संप्रदीप्े दश्च 
जपित्वा सन्याहत्तोऽनवेक्षमाणाः प्रागुदश्चः प्रक्रन्तान् “श्लो; पदम्” इत्यनु 

स्यात्; भतः “आाहितान्निमभ्निभिदेदन्ति यज्पत्रेश्च'' इति तृतीयानिदृशात् स्यपि 

वृ्ने प्रति पाराथ्यं कतप्रयोजनत्वात् प्रत्यक्षा प्रतिपसिरघ्नेने शक्यते । करणनिदंशाश्च 

दहनसाधनीभावः सिद्धः ; ततश्चोभयं प्रयोजनं नास्ति, ट एटाथतव स्यात् । तस्मात् 

रते होमे सादनं पूरणं च कतव्यम्। दार्शपौणमासिकेन सवेण होमः कर्तव्यः । 

स हि साथः आ्चिहदोत्रिकः तद्विषय पव । “जुहोतीत्युक्ते सर्पिः प्रतीयेत” इति 

परिभाषासिद्धस्य भाज्यस्य पुनवचनं प्रङूतोपादानाथम् । पूर्वसस्कतमाज्यमुषादात- 

बयम्, नैवमथै पुनराज्यं संस्कतैव्यमिति क्ञाप्यते । होमं ऊत्वोदङ्तकरामति । 

काष्ठसञ्च यस्यो्षरतः दक्षिणामुखस्तिष्ठति । “येनाधिकरणेन संयुज्येत, न तेन 

इयावतत'” इति वचनात् ॥ २६ ॥ 

उपो......भिः ॥ काष्ठसश्चये उपोषन्त्यन्चिभिः संप्रज्वङितेः यथा समर्तः 

काष्ठसञ्चयः पकीभूतो दीप्यते तथा कुवन्ति । अ्नीनामवखितप्रयोजनत्वात् संसग- 

दोषो नास्ति ॥ २७ ॥ 

प्रय॒... दाभ्यम् ॥ पू्वोपनीतमुल्मुकं गारैपल्य ऽयुप्रह्य संपरदीपेऽप्नो पकी- 

भावमुपगम्य प्रज्वलिते । समिष्येकीभावे वतेते । परशब्दः परकर्वे। तथाभूत.स्नौ “मैनमग्ने 

विषहः"” इति दशां प्रेतमचनिं चाभिमुखो जपति मन्त्रलिङ्गात्, ततो ऽपसान्ते तिष्ठन 

भेतस्य स्यावः अपसब्यमावृत्ताननवेक्षमाणान् प्र्यावृष्य प्रेतम्चिं चानवेक्षमाणान 

गुदः परकरान्तान् भ्रागुदगमिमुखान् प्रक्रान्तान् गच्छतः “श्ुदयोः पदम्” इति 

हाम्यादङ्ग्भ्यां संस्कतांयुमन्त्रकेत । “तथामू तान्लम्बन्धिनोऽचुमन्ध्रयेतः' इति वचनात् 

संदम्थिनोऽपि तथाभूता भशर्छन्तीष्यवगम्यते, शृखकुम।रीवत् । यथा बुचङुमारी 

१, 41. सुप्रदीते ४, 1.. काष्ट एक स्यः 
२. 4.1. द शचौ ५, 1. 07178 शस्य 

३, ^, प्रतयश्च स्युपाया प्रति ६. 4. 01118 इृद्धक्मारीवत् यथा 
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सू. ३०. पञ्चमो ऽभ्वायः 

मन्यते द्वाभ्याम् ॥२८॥ आचायेस्य च माताविलोषेपित्वा तीथ गस्वा तैस्य 
पश्चात् तियेक् तरीयन्भृज्य तेष्वह्मनो निधाय पठाशक्नाखे प्रभ्थि डा 

 तयोरधोऽतिक्रामन्ति ।२९॥ 

‹दृषृस्य सवितुः पवित्रं सहद्वधारं पिततपन्तरिभ । 
येनापुनदिन््मनातेमार्यै तेनाहं सवेततं धनारि ॥' 

इदयन्रुमन्त्य एतान् पृथग् जघन्यः शाखे व्यल्यस्येत् ।॥३०॥ 

महेनद्राहरं बवे-- पुत्रा ममाविधवाया बह्ुक्षीररुषणमांसमोदनं सोवणेपाश्रे मय 
सह भुञ्जीरन्--इनि भवृलाभादयो बहवो वरा चना भवन्ति ॥ २८॥ 

भाचाये... .. मन्ति ॥ धतः संस्कर््रा सह सवं सम्बन्धिनः, अनवेश्चमाणा इति 

दक्षणस्य प्रतिषिद्धत्वात् रंक्षणगोचर्यतीते दहो उपविशन्ति । भाचार्यस्य 
मातापित्रोश्च केशर्मश्ुरोमनखावापनं कुवन्ति । येषामाचायेः पिता माता वाप्रेतः, 

त वपनं कुन्ति, नान्येषां वपनमस्ति । प्रतिषिद्धं हि कारणाभावे स्नातकानां वपनं 

कशिखावज्ञे च वपनम् । "रिक्तो बा एष भअनवदहितो यन्मुण्डने चोदिते विरिखार्मयुन 
तस्येभद विधानं यचरिडखा तस्मारिद्धसां न बापयेरन्ः' इति वाजसनेये प्रतिषिखित्वात् 

अनूबन्ध्यश्य च वपायां संखितायां वपने चोदिते विद्िखामयु प्रवपन्त इति सपर 
वपनं वपनचोदनायां शिखाया भवाप्तव्यतां यो तयति । खानां तीथ सुखप्रवेशयोग्यं 

ग्वा तस्य तीथेस्य पञ्चात्तियंक् श्रीन् रेखाविक्तेषान् दक्षिगोत्तरायतानुन्श्ुञ्य 

लिखित्वा तेषूृन्ग्ेषु प्रदेरोषु श्रीनहमनो निधाय दे पलाशशाखे श्रथित्वा अग्रे बध्व 
तथोः पटाशक्षाखयोरध गद्मनो रेख्ाश्चोहङ्कय स्वं सम्बन्धिनो गच्छन्ति ॥ २९॥ 

७ क [९ सु । ९ 

देव......लयस्यत् ॥ “देवस्य सितुः" इत्यनेन तान् गच्छन्तो ऽभिमश््य 

आभिमुख्येन ॥ ३० ॥ 

१. (1, तीथस्य ७. ^ ६११३ मन्त्र 

२. (. त्रिरनुमूज्य ८, 1. बिरिखान्न 

३. 41 011४8 अनाति ९, ‰, पएतदपि विधान 

४, ^\2 पुमान् १०. + 0111118 च 

५. 41 2.00 ¶. तान् ११. 1. आबपतव्यतां 

६, ^ 07018 ४18 87५४. 
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सविषरणे कौषीतकगुष्यसूभे [भ. ५. श. ४, 

“या रा्टात्पगादुपयन्ति शाखा भभीहता तृपतिमिच्छमानाः । 
धातुस्थाः सतोः पवनेन शुद्धाः पूता भवत यद्गियासः॥१३ति॥३१॥ 

अथ चतुथः खण्डः 
५आपो हिषठा"'सनाच सोमइस्युदकं स्पृशन्ति सूक्ताभ्याम्॥१।श्रिरसि 

गोमयं कला शुष्कमनुस्ोतसमनुपनिमललन्तोऽसन्तापमानाः ॥२॥ “आपो 
अस्मान्"इदयारईष्योदकं परसिश्चेयुः"एतत्त उदकमपोऽसौ "इत्यपो भूमौ निषिश्वन्ति 

या... शति ॥ मन्यित्वा खयं पश्चादवख्ितस्ते शाखे विमुख्य पृथगद्धयो- 
दिशो भ्वलयस्येत् , रक्षिपेत्--““या रा्टात्” शत्यनेन मन््रेण ॥ ३१ ॥ 

अथ चतुथे; खण्डः 
आपो... ..-क्ताभ्याम् ॥ पताभ्यां सुक्ताभ्यासुदकं स्पृदान्ति । अभ्यवयन्ति 

अभ्युर्क्िपन्ति । मन्ध्रपुथकत्वात् कमेपृथक्त्वमिति वचनात् , धत्युचं मन्त्राणां भिन्न- 

त्वात्, मत्यचमभ्युर्किपन्ति ॥ १ ॥ 

कथं खाति इति ज्ानखष्य विन्षेषा उच्यन्ते- 

किर... मानाः ॥ शिरसि गोमयं शुष्कं कृत्वा ल्ञातीति । करोतिरत्र निधा- 
नाथैः अहमानमितः कुर्वन्ति ईति यथा । अयुखरोतसमभिति खोता वीक्षमाणा स्नोवो- 

धदोन खयान्ति । अनुपनिमज्ञन्तः शिरोऽवगाहनमकुवेन्तः । पाणिभ्यामुदकमासिशख्य 
ज्ञान्ति। भसन्तापमानाः, सन्तापं शोकमकु्वन्तः, प्रयज्ञेन शोकं निरसितुमभिरषन्तः॥ 

आपो... स्पृश्य ॥ “भापो मसमान्” इस्यनयचां उद्कान्निष्क्रम्य उदकं 

प्रसिञ्चेयुः । कथमिति चेत्-““पतत्त उदकमपो ऽसो" इति नाम निर्दिशन्ति । 
भूमांदपल्िरप उपस्प्ष्योपस्पृद्य निषिञ्चन्ति । सष्योस्तराभ्वां पाणिभ्यामुदक- 

क्रियां कुर्वीरन् । अथुग्मान् दक्षिणामुखान् शस्येवमादयो घमेशास्मोक्ता विशेषा 

१, (, अभिप्रतान् ६, 1,. अभ्यसक्षिपग्ति 

१, ({, गृढाः ७, 1. 00118 प्रत्य .. त्वात् 

१, †". जयन्त, ८ ^. सानविशेषाः 

४, ८.1. कत्योदकं (1. कम्योदकं ९, [, ४008 इति 

५५, 6. 07108 "1118 89, १०, 6. बष्वल्िरप, 
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सू, ७.] पञ्चमो इष्वायः 

िरुपस्पृश्यो पस्पृश्य ॥२॥ सञ्जित्वापि ॥४॥ पएकंकामन्यत्ोभयतः फार आं 
प्रदानाद् ॥५॥ भ्रामं गत्वा द्रायुदपाले द्षोयबसषेपानोष्याद्रंगोमये निषाय 
^५अह्मन्वतीः'' इत्यभ्यक्तमश्मानयुदषाब्रं च सपरश्षति।॥६।“तच्वघ्रुः"' इल्यादिद्य- 

इपेश्ष्याः। अपो भूमो निषिञ्चन्ति र्येव सिद्धे उदकं प्रसिओेयुः इति मन्त्रसम्बन्धार्थ- 
मुश्बते । यदा यवोदकं प्रसिओ्चेयुः, तदा तदा “आपो भसमान्'' इव्याक्रम्य प्रसिज्चेथु- 
रिति । समस्तेतिकतेऽ्बतापरिग्रदार्थमिति केचित् । सह सुकाभ्बां येयं लानेति- 
करतैष्यता सा प्रत्युद्कसेचनमावतंत इति परप्र्ययात् निणेयः कतंभ्वः । उभयथा 
हि घाक्ष्यं योजितुं शक्वते । विनिगमनायां हेतुनास्ति ॥ २ ॥ 

सञ्जित्वापि ॥ यसिन्न्नि सञ्चयनं क्रियते, तस्मिन्नहनि तिरदकसेखनमवदव- 

क तेष्व् ॥ ४॥ 

एके......दानात् ॥ अम्बेषु दिवसेषु भ भद्धपदानादु मबतः काल उभयोः 

कालयोः सायंप्रातरेकेकामुद कपसिद्धि कुवैन्ति पूर्वोक्तेन करमेण । आ प्रद्ानादिति 
मगोदाजामाकारः । तस्माच्छराददिवसे सङृदुदकसेखनं कतेभ्यम् । भाद्धे निवृत्ते 
निमिश्स्योपदहतत्वात् दि तीयमुदसेचनं निषतेते, भकारस्य भभिषिद्धपथेतां भन्य- 
माना आ चतुथविखगोत् संवत्सरं केचित् कूषेन्ति । पूववोंकतमेच न्बाय्यः। तथाहि 
पर प्रष्यबः । सन्दिग्धानां हि वाकानां परप्रस्यवाज्निणयो न्याय्यः ॥ ५॥ 

प्रापि... चन्ति ॥ ततो ग्रामं गत्वा ब्रामद्वारे प्रामारण्वसन्धो उदपात्रं 
निधाप्व तसन् दवोयवसषंपानोष्य तठुद पारमा गोमये निधायादमानं चाभ्बक्तेन 
संस्पृष्टं निधाब ““भदमन्वतीरीयते' इत्यनय्चाम्बक्तमहमानसुदपात्रं च युगपदभि- 
मदान्ति। अभिन्रष्टम्यमेदान्मन्क्रावृसिरेके मन्बन्ते । तदनुपपन्नम् । समिष्ययमेकीभावे 
धतैते । भ्ये पकीडङ़ष्य युगपदभिद्रान्तीष्यथः । सम््खरान्तीत्युकतम् ॥ ६ ॥ 

तश्च......स्थाय । तज्घ्युः" श्स्यादिष्यमुपश्याय भ्राम प्रविहातीति षाक्य- 

दोषः । अस्समितश्ेदादिष्यः, अभ्चिमनेन मन्त्रेणोपतिष्ठेरन् । ““भसाषसश्तं यत्सायेऽन्ना- 

वादिल्य तमानं ज्दोतिः" इति श्रुतेरादिल्योऽभ्चि प्रविष्ट इति मन्वामहे । ““यद्युवा 
अस्तमित यदिष्यो भवति, भहवनीगमेवेते वन्ुषोपतिषठन्ते"” शति परप्रल्ययश् 
धिद्पष्टः ॥ ७ ॥ 

१, 6. स्योपत्या हि २, 6, अभ्यक्तं तेन 
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सविवरणे कतेषीतकुद्यासुजे [भ. ५. सं. ७ 

धुपस्थाय रात्नौ चेत[चेदनने]नचोप्नियुपश्थाय।।७।।तन्तुन् बा दश्षाधु बध्वा॥८। 
अधःशय्या हविष्यभक्षता प्रस्यहनं च कमेणामेकरातरं तिरातं नवरातं वा।।९, 
नाघाहानि वधयेयुरिति ह साह कोषीतकि; ।॥१०॥ 

तन्तु .....दृध्वा ॥ तन्तूनन्यान्बसनव्शाद्धु अण्वा प्रामं प्रविशन्ति । तस्यैव 

तमभ्लुबस्धनव्य भावामावो वाराम्दे नोच्यते । अतुर्यकार्वस्वाद् हित्योपश्माने- 

विकनल्यः ॥ ८ ॥ 

अध... तं वा ॥ अधदहाय्या भूमो शायनम्; दविष्बो भक्षो बस्य सोऽरं 

इविष्वमक्षः, तव्य भावो हविष्वभक्षता । “रेवती जगतो हविष्वाञ्यं प्रशस्य"! दस्युक्त 
त्वात् । प्रशस्य हारो दविष्वषाभ्देनोख्यते । दविरथां हविष्यमिति भ्युरपादनाद 

विष्वोरेपसतियोग्बं यदष्यं तद्धविष्यमिव्युख्यते । माषक्षारलवणमघुमांससंस्काः 

दरभ्याणीति प्रतिषिदधवजंमुपयुजीरन् । पत्यूहनसुल्सादनमुषसमं कर्मणां कुवंर 

आसते । 

'“उमयनत्र दशाहानि कुर्यान्न न युज्बते । 

दानं प्रतिग्रहो यक्षः खाध्याखश्च निवतेते ॥” 

इव्येवमादीनि निवतेभ्ते, धमेशासे प्रतिषिदस्वात् । नात्निसम्बद्धानां कमणां निष्यार 

निषुसिः प्त्युदेत् “नाच्निषु क्रिवा'' इति वचनात् । दतानि वतान्येकरत्रं त्रिरा 

नवराध्रं बा भवन्ति । बत ऊध्व कामचारः ॥९॥ 

नाघा......तकिः ॥ अघाहानि दुःखानि दुःखदिवसानि न षधयेयु 
रधरुकन्पमेवाभ्रवेरन् , न गुरुकटपं निष्यजोजनस्तादिति कोषीतकिराचायो मन्यते 
रघचुकरपाभवेऽपि प्रत्युहनं कमेणामा दशरात्रं कुवींरन्, ध्मेदासख्ेषु प्रतिषिद्धत्व 
दिति केचित् । मस्माकं तु “बतापवगं भाद्कमे'” ईति वचनात् वतकालादू४ 

भद्धक्रिया न तत्पस्यूहनेऽवकर्पते । भोक्तुदा तुश्च दोषः स्यात् । 

““काग्द् प्रमाणके चायं बर्छब्देनामिधीयते । 
तद्नाशाङ्कमानेन कतेष्वम् ॥' 

१, 62 01:४8 रात्रौ. . याय ३, ^. तदश 

२. 4. विशेभ्यात् पक्ति 
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&्. ४. पश्चमोऽण्यायः 

अथ पञ्चमः खण्डः 
आ वा संचयनाद्रतिनि ॥१॥ अपरपक्षे सञ्िनोति ॥२॥ अश्ञान्तेऽपर- 

वेके ॥३॥ गत्वा दहनं दक्षिणतोऽ्गाराभिरु्षाहुतीस्तिस्नो जुहोति “अवदन 

स्यपि धर्मदाखधिरोधे “मा वा संचयनात्"' इष्येतख्िन् पक्षे ““अपरपशे सञ्जि- 
नोति” इति वैकस्िन् पश्च आाधियमाणे व्रतदिवसभ्वमिव्धमानेषु व् रारात्रेऽतीतेऽपि 
वतापवगे पव भाद्चकमे कतेभ्बमित्येवमथे “व्रतापवगे भादधकमे" इृत्युस्यते 

ड <. ४५ $ क र क 

इति न्यायः । स्यां व्वाख्यान्तरगतो न धमश्ाख्जविरोधो न्याय्यः । तस्मादाथमेव 
्यास्यानम् ॥ १० ॥ 

अथ वश्चपः खण्डः 

आबा... तानि ॥ भाषा संचयनाह्तान्येतानि मवन्ति इत्यपरः कल्पः ॥१॥ 

अप्..... नाति ॥ भपरपश्च मागते सञ्चयनं कतैष्यम् । अद्यपि पूर्वपक्षे प्रेतः, 

तथाप्यपरपक्चः प्रतीक्ष्य; । अपरपक्षे सतस्य नास्ति प्रतोक्षणम् ; भनन्तरमेव कते. 

भ्यम् ॥ २॥ 

अश्चा..... वेके || द्मशानाम्नावजुपशान्ते सञ्चयनमेके कुर्वन्ति, नापरपक्षे ॥ 

गत्वा... .तिशभिः ॥ हनं गत्वा तच्रस्यानङ्गारान् दश्चिणतो निरू दता- 

भिश्तिरूभिस्तिख आहतीज्ञैदोति। यद्य परपक्षे उपशान्तऽप्नो सञ्चयनम्, रोकिकमन्नि- 

माद्ाब दमशानस्य दक्षिणतः पज्वास्य होमः कतंग्यः, सामभ्वात्; अदृष्टायां हि 

होमः । न तस्य अग्नेः संस्कारार्थत्वम् , संस्छृतन प्रयोजनाभावात् । गर्यप्रोक्तेन विधने- 

नाज्यं संस्छत्य पा्संस्कारं च इत्वा दामः कतेञ्वः । तस्य करणं पुरस्तात् परिभा- 

पितत्वादू जह्दोमार्था, भवदानार्थः सुवः । “पालाशी तु ज्ञगेव स्याद्वा पाणे 

१. ¶. 87866 18 1616 € 0 07 स11 & ध्क्र 9¶ 11801९8. 

२. 4, प्रतीक्षन्ते 

३, \ 01118 {018 १९. 

&, ^ ०1010 ध ०10. 

५. 6. 0102 चिभानेन 

[ 187 1 



सविवरणे कौषौतकशद्यसभे [भ, ५. ख. ५, 

पुनरपरे" इलेताभिसिषटभिः ॥४॥ उदुम्बरश्नाखाभिः प्षीरोदकैरभ्यवोक्षति 
८4 ते अन्नि भेन्थाम इषभायेव पक्तवे । 
इमं तं श्षमयामसि क्षीरेण चोदकेन च ॥ 

यं त्वमग्ने समद हस्तद्चे निवांपया पुनः । 
कियांस्म्वतर रोहतु पाकद्षा व्यस्कशा ॥ 

शीतिके शीतिकावति इडादिके डादिकावति। 
मण्डूक्या सु सङ्गमं खत्नि शमय ॥५॥ 

शादिरः क्षयः इति वुक्षनियमः। उतर हामप्रयुकतानि हि पात्राणि होमे खन्युत्पा- 

दानि । कतप्रयोज्ञनानां हि दब्वाणां प्रगोज्नसमाक्तावपवगो न्वाय्यः। अन्येषां 

पात्राणां त्सिन्ञ्नो प्रतिपादितस्वादनयोरपि तकत्रानुप्रहरणं कतैम्बम् ॥ ४॥ 

उदु ...क्षति[श्षमय) ॥ क्षीरसंदृत[एृक्त ।मुदकमुदुम्बरशासामिदपडल्य तमध्नि- 
मभ्ववोक्षति ८।यं ते मन्निम्'' श्शयेतामिः तिमिः । 'मन्त्रपृथक्त्वात् कर्मपृथक्र्वम्! 
इति वचनात् प्रस्वुचमभ्यवोक्षणं कतेभ्यम् । उदुम्बरशाखाभिः क्षीरोद्कैरिति 
ैयोस्तृतीवया साधनत्वे सत्यपि “'भथादा कटपनेकदेशत्वात्' इत्यनेन न्वयेन 
अथा दाक्यते लाधनीभाव आपाक्यितुं तथा करतेभ्यम् । उदुम्बरा खाश्च क्षीरोद 
प्रातद्वारेण सेचनं साधयन्ति, नाम्बथा ; क्षीरोदक साक्षात्सेचनं साधयति; यथा 

देवदथः कटे कंसपाध्यामोदनं भुङ्ख इति कटे भासनं कसपाञवामोदनं निधाय इति 

गम्यते । भलल्यपि मन्त्राषधिपरिक्चानाथं श्तिकरणे तिख्भिरिति पूवैष्रकृतस्यानु- 

ध्तनान्मन््ावधिः परिक्षते । किमथेमनुषर्तनमिति चेत्, दथोस्वृचचयोर्वैदि- 
कर्थान्मन््लिङ्गस्वाचच मन्त्रा विभकतम्याः । न वान्यो विभागो वा बो विध्यते । तस्मात् 

विश्चमिरिरधयषतेते ॥ ५॥ 

१, 62 01118 (018 010, ४, 2. शम 

२. ¶, 9370806 8 166 [€ ५. 4.2 &16 ¶", तयनिवां 

0० ण काट 9 कि ६, 1. 01018 इयोः 

81187168. ७, ^. श्वीरोदकोपषात 

३", इमं त्वमिन्रभामचि क्षीरेण ८ ¢ ग्ण {8 इति 

[ 188 ] 



स्. १. पञ्चमोऽध्यायः 

शं ते सवन्तीस्तन्वापः शमु ते सन्तु श्रप्याः । 
ह ते धन्वन्या आपः श्म्रु ते सन्तु त्रप्याः॥ 

दौ ते सथुद्रिया आपः शमु ते सन्तु वध्याः । 
शं ते नीहारो वषेतु रेषु ृ ष्वावक्षीयताम् ॥"” 

इत्यद्धिरभ्युपाक्षति ॥६॥ 
अथ षष्ठः खण्डः 

पुराणे म्भे शरीराण्योप्य ““उपसपे मातरम" इति तिखभिररण्ये 

चान्ते... . क्षति ॥ “शं ते स्रवन्तीः" शष्येतेमन्तरेः केषलाभिरद्धिः तमभि. 

मभ्युपोक्चति ; वथाश्निरुपराम्यति तथा करोति : प्र्यषंचं वाक्वानां परिलमाप्तरवात् 
प्रस्यधचेमभ्युपोक्षणं कतैम्वम् ॥ ६॥ 

अथ षठुः कण्टः 

पुरा......नन्ति ॥ पुराणे कर्िधित् कुम्मे शारोराण्यस्मीन्यदग्धानि थुग- 

पत्सन्धुप्यारण्ये पुण्ये देशो गङ्खादीनामन्वतमस्िन् ““उपसपे मातरम्" इति तिख्भिः 

ऋग्भिः निखनन्ति। भूमि खात्वा भवटे कुम्भं निदधाति । खननक्रियायामनियत- 

कतेकत्वज्ञापनार्थं बहुवचनम् । वटे निधानं संस्कर्तैव करोति । भवरमरण्ये 
खनन्ति परिकर्मिणः । तस्िक्नवरे इस्थिकुम्भमेतेर्मन्तरर्निडधातीति वाक्वाष्वाहारः | 

मन्त्रायै प्रदरदिीते हि कर्मण्यनुष्ठीयमाने मन्त्राणां इष्प्रवोजनता भवति । “अ्थाभि- 
धानसयोगान्मन्तरेषु हाषभावः स्यात् इति मगवता ज्ञेमिनिना डक्तम् । ङुम्मनिधान. 

क्रियां च प्रददोयितुं त मन्त्राः हाक्युषन्तिं, न सखननक्रिवाम् । खशनग्तिशम्द इद खाट 
परदेशे निधानं सामर्थ्यादमिधत्ते, तथा भथंप्रतीतेः । तथा सति बहुवच्ननिरदेशो.ऽ 

१. ^1. कृष्याः ३. ^\1. शीयाम् 

२, ¶' 0110108 {00 1606 ६० ४, र छण पुराणे ङुम्मै 

16 € ° ४06 +) ०९४. ५. &+ &170 (` ६५१ भूमिमेताम् 

(१6 0९ 0909 1510 ६. 4. निक्नन्ति 

९0117800 &76 7०६ 9, 1, ०,६०6 प्रद्च॑यिवं 

9 860९8४6 0116, 
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सपिवरणो ऋरौपीतकमहमसू [भ. ५. ख. ६. 

निखनन्ति ॥१॥ “उत्ते सभ्नामि"" इति ठोष्टेनापिधाय ॥२॥ प्रवसतस्तु 
मेतस्यापि वान्यवत्साया; पयसा तुष्णीन्यायपप्निहोतम् ॥३॥ अधस्ताद्ारणं 

समिधः ॥४॥ आ शरीराणां सङ्गमाददशेने श्षरीराणां चत्वारिंशच््छिरसि 

नियतकठेकश्वक्ञापनाथः । यथपि संस्कतं दृरदेदा गमनासमथः, तथाप्यन्ये सं 
न्धिनः शक्ताः ; लिग्धाश्चाख्िङ्कस्ममादाय गङ्गादिषु पुण्येषु देशेषु निखनेयुः । 

“"जाघद्ख्ि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । 
तावत् खरी समारुह्य मोदते बिगतञ्वरः ॥' 

इ्येवमादिभवणात् पिधानगोग्बेन कुञ्ममपिधाब मन्तरं च प्रभ्रयुः दसयेवम्थों बहु 
वचननिदंशः॥ १ ॥ 

उन्ते......धाय ॥ लोष्ेनापिधानयोग्येन कुम्भमपिधाय गच्छन्ति 

धाक्यहोषसामथ्वाद्ष्याहिबत शति ॥ २॥ 

प्रव......होलम् ॥ यदि प्रवासे यजमानो च्रियते तदीयशसीरमच्चिखमी 

नजेयुः, भ्नीन्धा शरीरसमीप हरेयुः; यदि दुरदेश्त्वाद्नयोरन्वतरं न शाक्षबरे 
ततः दुष्णीमेष दृर्भ्वा भसख्यीन्यन्निसमीपं नयेयुः । तेषामद्शेनाद्निदोजरं जुर्दो 
कथ्िध्जमानपुखषः। योऽग्निशोत्रे प्राङ्निथुक्तः सोऽपि वान्वधत्साया अूतवत्साः 
गोपयसा । तृष्णीं न्वाओो यस्य तदिदं तुष्णीन्यायम् । मन्त्रवज्ञे सर्वान् प्रयोगा 
हृत्वा यागदेवतां मनसा भ्वास्वा अद्चिहदान्रं जुष्टोति । न हि देवतायामसल्यां याः 

सस्मवति ॥ ३॥ 

अषः......रणं [समिधः] ॥ समिधं च स्चोऽधस्ताद्धारयन्ति । तत प 

कषायते- सज इपरिष्टादभ्यच् समिखारयितभ्या इति ॥ ४॥ 

आश्च......मानम् ॥ यदि शरीरध्याश्योनि भरयज्ञेन भन्विच्छद्धिरपि धभ्वामो 
त्वाद्रत्वाश्च दर षं न शाक्यते, पलाशदृन्तानां त्रीणि षष्िशताम्बाहल्य तैः पुरब 

१, ~. प्रसम्तं पसा वृष्ण ४, ^. 01108 मूतवत्सायाः 

२, 41 82) व. चारिण ५, ^ 01016 (018 8६५४, 

६, ^, त एव ख निषानमम्लमपिषानमन््रं च 
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घूं. ६, पञ्चमो ऽध्यायः 

्ीवायां दैशांसान्वांसयोः बाहुभ्यां शतमङ्कलीभिदेशोरसि विरलगमे 
विशतिः षर् इषणयोः शिश्ने चत्वायुरुभ्यां शतं ॒विशलानुजङ्ृष्टीवैतो 
पादतोऽङ्गलीभिदेश्च । एवं तीणि षष्टिशतानि पडठाशंहन्तानामाहूख पुरुषाढ़ृति 
छृत्वोणोघूतेः परिवेष्टय यत्रचूर्णैः परिङिप्य सर्पिषा सन्नीय दीपनप्रभृति 
समानम् ॥५॥ इच्छन्पत्रीं पवेमारिणौमभिभिः संस्छृय सान्तपनेन 
वान्यापानीय ततः पुनरादधीत ॥६॥ 

कृतरवा ऊर्णासूत्रे परिवेष्टय बथा तान्याद्िथिलानि भवन्ति, तथा त्वा अवचू 
भक्णपिष्टः प्रटिप्य तदीष शरीरमिति मत्वा अथोटमुकं गाेपश्य भादीप्व इष्यत 
प्रभति सवामितिकतेभ्वतां कुयात् ॥ ५ ॥ 

इच्छन् ..... धीत ॥ भवैः पृषे यदि पञ्च न्रियेत, तां यथाविधि संस्कृल्या- 

त्रिभिः सान्तपनेन वा अन्यामानीय पुनदांरक्रियां कृत्वा पुनराधानपिचरडन् कुयादिति। 
पुनरप्यद्निहोश्रादिकमे यदि कतुमिरछति, पुनदारक्रिशं पुनराधानं च कुर्यात् । 

पिता विद्यते पितरश्च सोम शत्युणत्रबस्यापारृतत्वादुपनिषध्ोकतं पितापुर्रीबं विधि 
करत्वा पुत्रैश्बयं पिता घसेत् । परिबजेदिष्यनयोरन्यतरं मागेमाश्रंयेत पुनरभ्यानपरो 
भूत्वा पाणायामादिभिरात्मानं षिशोधयेयुः । क्षपमेरिध्येवम थमि [मिच्छन्न |त्यु्तम् । 
अपरे तावदिच्छन्निस्येतं शब्दमञ्भिमिः सस्रृव्यव्यनया सम्बन्ध यन्ति । शच्छन्नध्िमिः 

संस्कुयात्, भनिच्छन् सान्तपनेन दहेदिति । तथा सव्यनिर्छतो विषयविशेषो सुग्यः। 

यद्यभ्निपरिचरणयोग्या पञ्ञी, किप्रथमश्निमिने संस्क्रियते! बद्ययोग्या, उभयप्रयुक्त- 
त्वावङ्नीनां तस्यां पतितायां पूवौञ्नयो लोकिकाः सम्पन्नाः, न दहनाशङ्काभिभिः 

संस्कारं नानि । साम्तपनेन संस्कारमदंति । अधजस्तीयो न लभ्यः, योग्या 

चेत्सवैश्र योग्बा ; अयोग्या चेन्मन्त्र संस्कारं नाहेति; तस्मदेतेक्पव्याख्यानम् । 
पूर्वोक्तमेव ग्यास्बानम् । 

नु पू्वोक्तेऽपि स्याख्याने बावज्ीविको नियमो बाध्यते । न वाध्यत इति 
्रूमः, उभयोः साधारणा यन्नयः, साधारणानीमान्वचि्ात्रावीनि कर्माणि । वत्र 

१, १, दद्याम्व॑सयोः ३. 1. आभयते 
२, ¶. 87४५९ 18 160 ०प( ० ४, 1,. पुनरध्यापरो 

11४08 इस्तानां ५. 6. एतदेव म्बाख्यानं 
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सविवरणे कोषीतकगृष्सूभे | भ. ५. श, ६, 

वावस्जीवमिष्यनेन च दवोजीवनमचरिहोत्रादीनां निमिश्तस्वेनाध्रीयते । तच्च निमित्त- 

मुत्सन्म्, यथा भतरमन्तरेण पल्वा अनधिकारः, तदत्पज्ञीमन्तरेणापि न भतै.- 
रथिकारः । श्यते मतर पल्ली नान्वं मतीरमुपादाब क्मांणि निर्ष॑तयितुम्देति, 
ध्मेदाखेषु प्रतिषिखत्वात् । मतो पुनः पल्वां सतायां पुनरन्यां पक्लीमानीय, पुनः 

कमणि नि्वेतेवितुम्हेति, भप्रतिषिद्धत्वात् । तस्मादन्यामानीय पुनराक्धीत 
ह्युक्तम् । एषं चेत् पाक्षिकवान्नोपपद्यते । निश्योऽयं विधिः परा्रोति । नैतदेवम् ; 
पूषस्तावक्नियमः पर्यवसितः । पुनरारम्भो शसो । पुनरारम्भे च कामचारः | 
“चतारः यथमा; । ब्रह्मचारी गृहश्यो वानप्रखः परिवाज्ञक्रः । तेषां वेद मधीद्य वेदो 
वेदान् धा चीणैब्रह्मचर्या यमिच्छेत् तमाषसेत्'” इति भगवता वसिष्ठेन अभ्यधायि । 

अद्यदीयः पक्ष इति चोपनिषद्धचनात् प्रदरितम् “ऋणानि श्रीण्यपाङ्त्य मनो मोक्ष 

निवेश्ावेत्"” इति मानवी ब वचनमनुग्रहीतम् । ऋणत्रस्य पूवेमपाङ्तत्वात् ("जराम 
वा पतस्सन्रं बदद्धिशदो्र जरया ह वा दतस्मान्भुच्यते, अत्युनान्वेति' [इति] । प्तद्पि 

वेदवचनं जीणेख्याश्रमान्तरप्रतिपन्िमवगमयति । “"रेकाच्चम्यं त्वाचार्णीः प्रलयक्ष 

विधानाद् गाहेस्थ्यस्य'” इव्येतक्षिन् पक्षे गौतमबोधायनापस्तम्बाभिमतमवकपते । 
यः पुनदीर्ठमते, यष्टं च समथः स पवाधिक्रियते । मसमथेस्य आश्रमान्तरप्रतिपरि 

्ोतयितुमिच्छम् शव्युक्तम् । अद्िन् पक्षे "“सान्तपनेन बा” इष्येतद्पि समर्थितम् 

अस्याञ्चबो न विध्यन्ते, मो पासनं च, तस्य द्दनाच्चिः सान्तपनो विधीयते । मर्तः 

हाराणां कन्यानां तिघधानां विनष्टा्नीनां च प्राक् प्रायश्चित्तकरणान्मुतानां दहना 

प्निरिब विधीयते । व्यवखितथायं विकट्पः, अभ्चिष्ु दद्यमानेष्वच्निभिरेव संस्कारः, 

अविद्मनेषु सान्तपनेन सस्कार इति ¦ सश्यपि सान्तपनश्षब्दस्य पल्या पूरव 

मारिण्या सम्बन्धे सामथ्यौत् स्वेविषवता गृह्यते । अघ्नीनाममावः सान्तपनस्य 

निमित्तं तस्यं निमित्तस्य विद्यमानत्वात्; अभन्यभ्रापि सान्तपन उत्पाद्यः; न चान्यो 

दृहनाच्िरन्बेषां चादितोऽस्ति । अवदवं च तेन भवितव्यम् । तद्मद्गन्यभावः 

निमिच्त्वादत्रापि सान्तपन उतपाद्यितभ्य इति सिद्धम् । मत्पात्रात् सन्तप्यमाना- 

ज्ञातस्य सान्तपनस्य लौकिकादन्नर्विशेष उपपद्यते, अश्युचिसंसगादीनाममावात् । 
ततः पुरस्ताद्यास्यानमेष सिद्धम् ॥ ६॥ 

१, .4. वार्षिकल्वात् ३. ^. विद्यमानात् 

२, ^ ४११8 हि । ४, ॥ 07018 उल्यायः ...अत्रापि 
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स्. ३.] पञ्चमो ऽभ्यायः 

अथ सप्तमः खण्डः 

वरतापवगे श्राद्धकमे यथाश्राद्धम् ॥१॥ 

अयमोदनः कामदुधोस्त्वनन्तोऽक्तीयमाणः सुरभिः सवेकामी । 
स स्वोपतिष्ठसनरो निलपूतः खधां दुहानो महतीं तपेधलरसौ ॥'” 

इदयेकपिण्डस्य ॥२॥ अञ्जनाभ्यज्ञनपथरति समानम् ॥३॥ 

अथ सत्रपः खण्डः 

व्रता......भराद्धम् | वतापव्गें समातिवेतस्य बतापवगेः । अनीने दश्ष- 

रात्रे ऽपवरगस्यावस्यानात् प्रनिनियते काले वनेषु समापतेषु सञ्चयने कते आदधकमं 
श्रादसमास्या क्रियानुघातव्या। यथा आद्ध गरह्यपोक्तं तथा कतेभ्यम् । “भथात 

पकोदिष्टम्' [दया ]रभ्य मासश्नाद्धविश्ेष पकादिष्टस्य उक्तः । स इह किमथमुख्यत 

इति चेत् पिण्डविधानमन्जविशेषविषयतयोख्यते । मन्त्रो ऽपि कसमात्ततरैर नोक्तः ! 

पितवमेधप्रकरणविधानाश्चेदोखयते । ये पितृमेधेन संस्कृताः तेषामध्यकादि श्राद्धं 

विद्यते, भयं मन्ध्रो नास्तीष्येवमथैमिह पाठः क्रियते \ १॥ 

अय.....ण्डस्य | पफकोऽसष्ायः पिण्ड पकपिण्डः । पएकपिण्डस्यायं निधान- 

मन्त्रः । पकोदिष्टस्येवं पितृमेधसंस्कारे निमित्तः मयं भ्दिषः- न मासिश्राद्धस्य 

इति ॥ २॥ 

अञ्ज......मानम् ।¦ मञ्जनाभ्यज्जनगन्धपुष्पधूपदीपांश्च प्रतिपिण्डं दद्यादििलया- 

रभ्य शोषश्राद्धविधिः समानः । वचनमन्तरेणापि सिद्धत्वात् परि सङ्कथाना्ं वचनम् । 

पिण्डवानकारोस्रमाविनः पराथ असञ्जनायाः प्रोक्ताः कतेग्याः, अन्येषां तत्र 

धरोक्तानामप्युत्लादनं कतैढयं केचिदिख्छन्ति । नैतन्म्याय्यम् । तुद्यजातीयस्य नियमः 

पिषण्डदानममिधाय '"मञ्जनाम्यञ्जनप्रशति समानम्'' रस्थुक्तत्वात् पिण्डदाने इते ये 

पदाथौः प्राप्डुषन्ति, तेषां परिसङ्खधानं श्याय्यम् ॥ ३॥ 

१, ग्, यत्विति राजितयेक २, ^ ४१५३ न 
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अथ अष्टमः खम्दः 

तस्यापरे परिधिकमे ॥१।॥ आनद्धं खोहितं चप प्राभ्रीवं बोदंग्प्रीषं 
वोत्तरछोम पेशवाद्परेरुपस्तीये तस्िन्युपविश्य ॥२॥ अन्तरेणाभिमेताशवाहमानं ` 

अयथ अषमः खण्डः 

तस्य......कमे ॥ तस्य भाद्धकर्मणो ऽपे परिसमाक्तो परिधिकमं कर्थ्यम् । 

कमनामधेयमेतव् । पादक्रमादेव भाद्धकमेण उत्तरकालतायां सिद्धायां तस्यापवमं 

इति वचनमपवगें सति तदानीमेव कतैष्यमिव्येवमर्थेम् । शान्तिकमेत्वात् कारान्तरं 

न प्रतीक्यम् । यथा भन्निष्ति समाप्ते उत्थाय चान्नि्टोम इति । शान्तिकमेत्वादुस्था- 

यैव कर्तेब्यम् , न कालान्तरं प्रतीक्ष्यमिव्युक्तम् ॥ २ ॥ 

आन......विक््य ॥ आानद्कृहमनद्धृहो विकारः । लोहितं रक्तम् । प्राग् प्रीवा 

अख तदिद् प्राग्प्रीवं समस्तं चमे, न च्ेकदेशः--इ्येतस्मादेव क्ञापकान्मन्यामहे । 

प्रागप्रीषोदग्प्रीवोचचरलोम पश्चादम्नेरुपस्तीयै विस्तीणै निधाय तस्िश्वमेण्युपविश््य 

संस्कता परिधिक्ष्म करोतीति वाक्यशेषः । पश्चादत्नेरिनि बचनाक्ञिहितेऽप्मावुपस्त 

रणं करसैम्यम्, देशालक्षणाथत्वादभ्चिश्यब्दस्य । यदक्िन् देशेऽ्चि निधास्यामीति 

मम्यते, तस्य दे्ाश्य पश्चाश्च्मास्तोयं तत्रोपवि््य खण्डिलोपरेपनादि प्रनिपचत 

इ्येके । परिधिकमे हि साङ्गम्, तच्रोपविष्टे तत् कतेऽ्यमिस्यत्रोच्यते, नैकदेशः; 

दतो बिधिप्रह्ययेन विरूडत्वादेश्लक्षणाथताश्ने्च पाराथ्यैमुपास्तस्य विरुभ्यते । 

ततो ऽयमेव पक्षो न्याय्यः ॥ २॥ 

अन्त... दधाति ॥ ये परेतस्लम्बन्धिनोऽस्य नेदिष्ठाः कनिष्ठप्रथमा शस्युक्ताः । 

ते स्व॑ तस्यात्रेर्तरतो थुगपदुपविहान्ति । पृथगुपविर्वह्ममेद्ः प्राप्रोति । व्च 

ल्ष्यां गताषयुक्तम् । भनुख्यमानेऽपि दिग्विहोषे ““डसरन उपचारः” इति 

परिभावितस्ादभ्नेरुस्तरत उपविदान्तीति मन्यामहे । भ्निमेवांश्ान्तरेण भद्ेश्सेषां 

ख मध्ये कञ्जिदद्यानं निदधाति ॥३॥ 

१, ^2 ४१०४ आश्तीयं १, "¶ 871 41 ०फ्णं पथा. यं 
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धर्. ४.) पञ्चमो ऽभ्याबः 

निदधाति ॥३॥ शम्याः परिधीन् इत्वा शमीमयपमिधपं पाराशरं वारुणेन सवेण 

शम्याः... व्येषु | शाम्बा रथशम्या । शाकटशम्या वा विरोषाभावादुपादा- 
तव्या । परिधीन् कृत्वा परिधिकायं ता विनियोभ्य तथाभूतस्य कार्यान्तर उपविष्ट- 
त्वादक्षनियमो नास्ति । मच्छन्नाप्रता च ध्म निवर्तते । भरागेव पठारेरच्छिन्नामेः 

शम्या कतेग्या इति चेत्, नैतदेवम्; न हि शम्यानामुत्पादकमेतद्धाक्यम् ; प्रसि- 

दानां शम्यानां कार्यान्तरे नियोगः, यथा “परिधौ परशून् नियुञ्जन्ति" हात परिधीन् 

हृस्वा तद्ध्मैक्रियाविसेधिना पोक्षणादयः कतेव्याः ; एवं श्म्बात्वाविरधेन पराक 

अचर्िदिन्नाप्रा यदि छमभ्यन्ते ता ग्राह्याः । न ताः सम्पादनीयाः । शामीमयमिभ्मं करोति । 

भश्वत्थादयो दृक्षविद्नोषा गृ्यप्रोक्ताः सवै प्राप्नुवन्ति । पारश्चः खादिरो वा 

दस्यन्येषां शासिनां तत्र नियमः क्रियते । शमीमय पवेध्मः केभ्य इति । "'पाटश्ञः 

खादिरो वाः, इति शास्रान्तरीये वचन उपसङ्ग्यमाणे विभ्यथं वचनमपवादत्वाश्च 

सामान्यविधि बाधते । अस्मिन् सति पक्षे प्राप्य पालाश वेत्युक्तम् । अतः शामी- 
मयेन विकल्पः । शमीमयं बेव्येव सिद्धम् । पाटाश्चः श्रङृतितः प्राप्त इति चेत्, 

पालारखादिरयोः प्रा्तयोनिंयमाथंमवद्वं वक्तव्यमेव । पारणेन वाखगमयेन सवेण 

कंसेन योपेहननसमयथेन होमः कर्तव्यः । तत्कायापन्नं च कंसं सवधमेंछमते, 

प्रधानद्येतत्पात्रम् । भङ्गेषु प्राकृ पाञ्चमिति चेत्, तद्नुपपक्नमिव, समरथष्य 
पाश्रस्य विदयमानत्वात् । कंसेनापि तत्कायसिद्धिः। यथाभिचारेषु बाधकं स॒वमुपाव्- 

दानां अङ्गाथमन्यं स्वं नोपाददते, प्रधानचोद्नत्वादङ्गानाम् ; साङ्गस्य प्रधानस्य 

कर्ष्यतोख्यते । तथा च मन्यमानाः प्रधानेन तुद्यदेशकालकवेमावमङ्गानां न्वाय- 
बिद्ः समामनन्ति । उपखः कृतो यन स उपश्ङृतः । $तोपस्येति प्राप्ते भाहिताच्चि- 

पाादुपश्यक्चत श्युकतम् । समन्वःरभ्येषु सम्बन्धिषु जुहोति । अन्वार्धेषु दयेव 

षिद्ध समन्वारण्येषु इति वचनं संस्कतोरमेव सवं ऽभ्वारमते, न परस्परतः, कुरौ- 

वेस्येकभथेम् । समिस्येकीभावे सम्बशर्थे वतते । तथा च क्षस्यभ्यवहितयोरण्वारम्भः 

१. "1. उपनिदधाति ६. 1. 9१०5 676 ग्यायविद्ः... 

२. 4. शम्याया भिशे पाठात् ००6९प्रणह 1०६९. 

३. ^. उपदिष्ट ७, 6. अर्थो 

४, 4. समादनीयाः ८. 4. सत्यमित 
५. 4. शोप; इनन 
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सविवरणे कौषीतकगरह्यसूभे [भ. ५. क्ष, <. 

सेन वा जुहोतीत्युपस्थङतः समन्वारण्पेषु ॥४॥ “मं जीवेभ्यः"! 

“व्रतु मृत्युरमृतं न आगन् त्रैवखतो अभयं नः कृणोत । 

परण वनस्पतेरिवाभिनहशीयतां रयिः सचतां नः शचीपतिः ॥” 

याथारुणेः दक्षान्वाधान इति “अप नः शोशुचदधम्"' इति सप्त “अग्ने नय! 
‹4यस्त्वा हृदा" (त्वं नो अग्ने अधरादुदक्तात") इति द्वादश्च हुत्वा “यथाहनि, 

सम्यक्तरो भवनि । का पुनरिह हेमभ्येतिक्ननैऽ्यतेति अगष्यपोक्तेश्य । याषदुक्तामिति 

केखित-- तश्नुपपन्नम् ; पैरृनलिङ्गस्य दशनात् । प्रङ्ृतमितिकतेव्यनां सन्निहिता- 

मप्यसन्निहितां मन्यामहे । अप्राप्त दध्मो विधीयत इति चत्, न इध्मविधानाथेमेत- 

द्वचनम् । कि तर्हिं विशेषदिधानाथेम् । उभयस्सिन् त्िधीयमाने वाक्यं मिथेत, 

लिङ्गमसाधकम् , प्रातिर्वक्तव्यनि । सबोसां चाज्याहतीनां इति सवरग्रहणात् प्राप्तम् 

‹"परेयिवांसम्'' ईष्येवमादिष्वपि सवप्रहणेन प्राप्रोति इति चेत्, न ; श्रेताभ्निलम्ब- 

म्धात् । पकाम्निषिधाने हि सा एतिकतैब्यना । भश्निमुपसमाधायेति प्रकृतत्वातत- 

ताच्निसभुदाय पव इदमशानाभचिरिति कत्वा सञ्चयनहोमेऽपि न प्राप्नोति । “भवखज 

पुनरभ्ने” इ्येतावसेव सिद्ध आहुतीस्तिस्रो जुहोतीनि वचनमाहूनिमात्रं यथा क्रियेत; 

नेतिकरैभ्यता शस्येवमर्थ॑म् । तस्मादिह पाकयज्नतिकतंब्यता भवति ॥ ऽ ॥ 

इम... तृष्णीम् ॥ “धमं जीवेभ्यः” ष्येका, “परेतु सत्यः" इति शासान्त- 

रीयत्वात् समस्तपाठड इति । आश्णेर। चार्यस्य मते या ऋचां ऽग्वन्वाधाने पठिताः 

“भप नदरोश्युचत्'' इति सतत “भन्न नय'' “यस्त्वा हृदा ^^त्व नां भन्ने मधरात्ः' 

इति पूवोभ्याश्गभ्यां सह ता द्वाव् श ऋचः सम्प्न्ते । आषापस्याने ताः प्रधानाइती- 

हुवा । दावशग्रहणं शाखान्तरीयमन््सद्भावक्ञापनाथैम् । स्माकं तु द्वाद्शोव ईति । 

इत्वा प्रधानहोममात्रं इरवा पराद् खितः सखवप्रायधित्तेभ्यो घा ““यथाहान्वजु 

पूवम्" इति दाभ्यं दक्षिणमंसमन्धश्ष्य परदक्षिणमाव्रू्य सम्बन्धिनः समीक्चन्ते । 

१, ^2, अपेतु ६, 1, 8109 यावदुक्तस्य 

२. . नु अभय कृणोघठ ७, 4.„ प्रकृतस्य 

३, ^1 8०4 4.2 940 खाद्य ८ 44. इत्यादिषु 

४, ॥2 01108 अप्र नः. . करात् इति ९, ८4. समस 

५. 4, परोक्षस्य 
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सू. ७,] पञ्चमो ऽभ्यायः 

इति दक्षिणमंसं॑दाभ्यां सम्याञ्जनं सर्पिषा सन्नीय दभेपिभ्जुरेः 
सी गामक्षीण्यनक्ति “मा नारीः) इति सषनन्त्ेण दविसतुष्णीम् ॥५॥ 
ब्राहमणस्य बाहुमन्वारब्धां वा गोवां पुच्छघ्ु्िष्ठतो ऽनुमन्यते “उत्तिष्ठ 
्रह्मणस्पते" इति ॥६॥ अनदूबानहतं वापः कंसश्च दक्षिणा ॥५॥ 

मन्त्रपुथक्त्वाद्धे समीक्षणम । अञ्जनं चूर्णीङृद्य सर्पिषा सन्नीय मेन््रयित्वा द मेपिज्बूकैः 
कुभौत्रेः ख्जीणां सम्बन्धरनारीणां नत्र नत्र सन्निहिना गामक्षीण्यनाक्ते । प्रसिद्धवलिर्वै- 

दात्तासामपि नत्र सन्निधानं गेम्यन । ननस्ता अप्यन्दारमन्ते । तासामक्षोण्यनक्ति 
“हमा नारीः इत्यनख्चा । सकृर्सकृन्मन्त्रेण दि द्िस्तूष्णीम् । नारीबहुरषादीप्ला । 
एकस्यामपि ना्यीमक्षिद्धित्पादुपप्रयते वीप्पा । तस्मात् प्रव्यक्षि त्रिखिरञजनं प्रतिनारि 
परष्यश्षि च मन््र मावनैने, मन्त्ररुरणत्वात् । “दमा नारीः" इति मन्त्रा थाचुरोधात् 

सकरूदेय मन्त्रं संस्कतौ अभिदधाति । युगपर्लरवां नाया मन्त्रान्ते जपन्ति । यथा 

दक्षिणमक्षि, तथा सव्यभिति कचित्; तदयुक्तं, पकवचननिदेशात् । संस्कती 

अञ्जनक्रियायाः कतं । तत्र योगपध्मबुपपन्नम् , पकस्वात् । कतरोकसाश्च कमे- 
णामवद््यम्भाविनि क्रमे पषेकालयेवाञ्जनम्य मन्त्र उपकुर्यात्, नोच्तरकाटद्य ; 

प्रधानवद्रावर्तित्वाञ्च गुणानां प्रयज्जन मन्बाव्रात्तः न्याय्या | तस्मादन्यायनिगकोऽय- 

मेकवचनश्य स्थाने बहुवचनम् ॥ ५॥ 

ब्राह्म... इति ॥ ब्राह्मणम्यान्यस्य कस्यचिद्धाहमन्वारभ्य गोःपुख्छं वा सें 

खट उत्तिष्ठन्ति । तानु तिष्ठतः संस्कन “उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते” शव्यनयचा मनु- 
मन्त्रयेत । अन्यकतृकत्वारयुमन्नणे सङृदेव मन्त्रः ॥ ६॥ 

अन.....क्षिणा ॥ बनङ्कान्तमनुपयुक्तं वा । कैसश्चानवधुतपरिमाणो 

दक्षिणा । 

“निषेक दीनि कर्माणि दमश्ानान्तानि सवेशः । 

अः करोति चतो यस्य स तस्यसिविशिषहोश्यते ॥'' 

इति षचनाद्य ऋत्विक प्रेतस्य पिवृमेधं करोति, तसे दायादा दद्युः । पवं दश्िणा- 

१, (. ब्राह्मणः ३, ^. शक्यते 

२, 1. विभयित्ना ४, ^, यं 
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दक्षिणातो बा वित्तम् ॥८॥ (“नि वतेध्वम्”” इति सूक्तेन प्रलेनाः प्रदक्षिणमग्निं 

शष्ड उपपनल्लार्थो भवति । दैक्षतेरुःसाहकर्मेणो दक्षिणशब्दो निरुख्यते, येन प्रोर्ला- 

हितः परकीये कमणि परः परचतेते, तद्भ्वं दृक्षिणाशब्ैवांच्यम्। यत्रान्यकतैकत्वं 

7ास्ति, तश्रामुष्मे ददातीत्युच्यते । दक्षिणारशाब्देन यथाचायोय षरं ददातोष्याह -- 

"सूर्यौ विदुषे वा धूयम्'› इत्येवमादिषु । सीमन्तोन्नयने ऽप्यनेनेव न्यायेन कतुदोनं 
तिस्यामभ्वां च पुष्ट च धेञुके वत्वा इत्यश्रापि दक्षिणाशब्दाभावात् प्रत्यगात्मनि च 
हानविसोधाददष्टाथ वचनमिति मीमांसकेर्क्तम् । दायादोऽपि यदि पुत्रादिः संस्कनां 
लो ऽप्यन्योन्यसमात् तदय टश्धुमहेतीति नाञ्चुपपन्नम् । अदृष्टाय वानमन्येभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो कातव्यमिति केचिन्मन्यन्ते ॥ ७ ॥ 

दक्षि... वित्तम् | दक्षिणातो दक्षिण्य अगतं याबदुक्ताभिदेश्षिणामिः 

परिक्रयाह्वभ्यन्ते तावद्िन्तं ददात् । चोदितस्य द्रव्यस्यालामे तत्परिमाणं द्रध्यं 

तदूयुद्धया दानथ्यम् । भ्यायो शयं न वचनम् [वाचनिकम् ] ; वचने सस्यं कल्प- 
यिसभ्यम् । श्चुतद्रब्यापचारे च प्रतिनिधिरुपादातव्यः । तश्र सुस्तशो प्राप्तेऽपि सष्टशं 

नियम्यते, यथा सोमाभावे पूतीकानमिषुणुवादिति । अधेपरिमाणसाददयं च साइदय- 

नेव । भआकारादिसारदयादक्षिणाविषयेऽधेपरिमाणसादह्यमेव बरुवसरमिति 

ज्ञाप्यते । प्रोत्साहनाथेत्वाश्च दक्षिणान्तरमुपपद्यते । माकारसाषदये च कता न 
के @> क 

प्रोत्साहेदिति च ॥ ८॥ 

नि ष.....र्यति॥ परष्येन शति संस्क्तुराख्या । प्रतिष्ठितमेनोऽभिन्निति 

भरत्येनाः । पितृमेधकर्मणि यदि प्रमाद्यति तत्कतांरमेध गच्छति, न परेतम् । शतरध 
उभयो षो भवति, यश्च करोति यस्मे च क्रियते । इद पुनः संस्कतुंशोँषः, न पेतस्य, 
भचतनत्वात् प्रयोजकर्वासाम््यात् । ““निवल्ये तभव |म्'' इस्यनेन सूक्तेन संस्कत 
परदक्षिणं जिदक्षिणां पयंति । इश्वञ्जथेखोदनायां क्माबृत्तो मन्त्राषृसिनौस्ति । 
अभ्यासगुणविदिष्ठमेवेतत् कर्मेति सुत्रष्याख्यायामुक्तम् । तस्मान्मन्त्राभ्ते जिः परिग- 
मनं करोति । मन््रलिन्ञाद् दक्चिणां जिः पयति ; नान्यदिति ॥ ९ ॥ 

१, 41 8114 ^.2. प्रत्येनां ४, 6. इत्थं 

२, 1. दक्षिणत, ५. 1., दक्धिणतः 

३. 1. बिरोधादष्टायेनष्मानक्तसय 
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प्रदक्षिणे तिः पर्येति ।॥९॥ प्रद्येनसि परिधिकमं ॥१०।॥ एष एव बानाहितप्रैः 

प्रलये... ..कमे ॥ प्रस्येनसि संसकवैरि परिथिकमं । प्रतिष्ठितस्तस्योपकारकं न 

प्रेतसंस्काराथं श्राखपयेवसानमिष्येनत् परिश्लानं भवति । परिधिकमेण्यरुते संस्कतु- 

रेव दोषो भवति, न प्रेतस्येति श्षापनाय प्रस्येनसीत्युक्तम् । ननु च-संस्कारप्रमा- 

कोऽपि कतुरेव बोषः, न तेतस्याचेतनस्य । पवमेतःसस्कारेकदेश प्रमादे पुनः कर्मणः 

प्रा्षिने विद्यते परिथिकमप्रमादे दूरस्थेनापि प्रायधित्तं रत्वा पुनः क्रियेत । अथ च- 

फलमिदं क्म, पराथस्वात् सिद्ध यथेमिति श्चात्वा कर्माणि कतैढयानि । तथतिजा- 

मपि । सति व्यपेक्ष फलावाति्भेवतीति मीमां सकैरभ्युपगतः । तस्पादा चार्येणाष्यध्वयुं 

सतमिच्छन् अध्वयुरिति स न्यायः सूचितः॥ १० ॥ 

एष, ... करप; । एतेनैव दहनविधानेनानादितान्नेः दहनकल्पो व्याख्यातः । 

एतत् प्रुतिकर्मं । अथ यत् खेर्चिभियंजमानं सस्कुर्वैन्ति, आहिता्चिमुरीकृल्य दहम- 

कतटपो व्याख्यातः । नास्माकमनत्र वखनान्तरमस्ति । अनाहिनाभ्चेरपि दह नविधिरस्तीति 

आचा्वंधचनान्मन्तव्यः । यथा तेनेव धर्मेणाहिताभ्रेः पिण्डपितृयज्षः क्रियेते- 

ह्याचार्येणातिदिशहयते, ““अप्यनाहिताचिना कायम्" इति श्रुतिकचनमपि मीमांसका 

उदाहरन्ति, तश्र तन्मुरता आचायैस्य चचनस्यावसिता, दापि तेनैव न्थायेनाध्य- 

वसेबा श्चुतिमूरता । ““नेभिव युक्तमन्यखदशे तथा हाथ हाथेगतिः''इस्यनेन स्वायेना- 

धानमाक्रशुल्यः साधुगेहस्यः पञ्च महायज्ञेषु चरितोऽनाहिताभ्चिख्चयते । यथा श्राह्मण- 

मानज' द्युक्ते न माणवकमानयति “'उपनयनप्रथति” इत्युपलब्धजातिषिहोषस्वाव् , 

शुद्रल्वस्य च प्रागुपनयाव् निवृत्वात्, यस्येषोपासनं स पवान्ञावपितुमेधसंस्कारमर्- 

तीष्येके मम्बन्ते । सर्वथा अनुपनीतानां भप्रसानां च कन्यानामभाषः । अञ्जुपनीवस्षा- 

नीया हि कन्या । ““पाणिग्रहविधिः स्ीणामोपनायनिको विधिः'” धति वचनात् कन्या- 

नामनुपनीतानां चेकर्दविधानाद्यो द्दनकटपा भन्याचायप्रोका भवितुमर्हन्ति ॥ 

१, 1. 011४8 अपि प्रयि ३, ^\. अप्रकानां 

२, ८. न् च युक्त 
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रपः ॥११॥ राजगवीमामिक्षायटधुकमुदत्य सवेमन्यत्समानम् सबेमन्य- 
समानम् ॥१२॥ 

इति फो षीतकग्रष्यस्य पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

कौषीतकग्यश्च समाप्ठः ॥ 

राज......पानम् ॥ नश््कृनिध्वात् सवकर्मप्रयोगे प्राप्ते इदमुच्यते । राज- 

7बीमासिक्षामुस्मुक चोद्धरेदिति दव्योद्धरणचादनायां व्रढयश्रयोज्ञनोद्धरणम विकृतं 

बोचव्यम् › पयोजनाथैत्वाद् द्रव्याणाम् ; दरभ्ये चोद्धत वचनेन तक्निव्य पयोजनं 

निवैतेते । यथा “"पल्यन्ास्ते"इत्युक्ते पलीकायेमाञ्यावेश्षणादि निवतैते । येन्न पुनर- 
भावात् दव्यध्योद्धर्णं तश्र तस्मिन् दव्ये विद्यमाने ""यत्सामान्यतम मन्येतः' ईश्यतेन 

न्यायेन प्रतिनिधिमुपानीय प्रयोजनं निवर्तयति । यत्पुनर युक्तं तन्न्यायेनेव निषतैते ; 
न तश्र वचनेन श्रयोजनमथेद्दुत्तान्यकथितानि । तस्मात् पा्रचयात् शत्यथल्धप्तानि 

निषतेन्ते, प्रतिपत्तिक्मस्वात्तेषाम् । प्रनिपत्य[ पाद्या |भावे दि परत्तिपत्तिरुपपद्यते। पष 
पवानाहितान्नः कल्प इत्येव सिद्धे सवरेमन्यतसमानमिति शाखान्तरीयोपसङ्गहा्ै 

घञचनम् । शाखान्तरप्रोक्ता अपि विशेषा अविरुद्धा याचदुस्लाष्टसुपसङ्गाह्याः । 

अनिष्यत्वावाचा्यण प्रतिकं न विहितम् । तस्मादकरणेऽाप दोषाभाव इति ॥ १८॥ 

दनि पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

कोषीतकिग्यवृत्तिः समाप्ता ॥ 

१. (1. स्मुक ३. ^. भथंडतं 
२. # 01018 यज पुनः 
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